LITURGICKÝ KALENDÁŘ
pá
ne
po
út

4.3.
6.3.
7.3.
8.3.

Sv. Kazimíra
9. neděle v mezidobí
Sv. Perpetuy a Felicity, mučednic
Sv. Jana z Boha, řeholníka
DOBA POSTNÍ

st 9.3. POPELEČNÍ STŘEDA
den přísného postu
čt 10.3. Sv. Jana Ogilvie
ne 13.3. 1. neděle postní
čt 17.3. Sv. Patrika, biskupa
pá 18.3. Sv. Cyrila Jeruzalémského
ne 19.3. SLAVNOST SV. JOSEFA,
SNOUBENCE PANNY MARIE
ne 20.3. 2. neděle postní
st 23.3. Sv. Turibia z Mongroveja
pá 25.3. SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
ne 27.3. 3. neděle postní

HISTORICKÝ KALENDÁŘ
1.3.1456 nar. Vladislav II. Jagellonský, český král
1.3.1936 zemř. František Malý, farář u sv. Štěpána na Novém Městě, redaktor, překladatel
1.3.1971 zemř. František Hrubín, básník
2.3.1876 nar. Pius XII. (vl. jm. Eugenio Pacelli),
římský papeţ
3.3.1994 zemř. Karel Kryl, zpěvák
5.3.321 římský císař Konstantin I. Veliký zavedl
nedělní odpočinek
5.3.1696 nar. Giovanni Battista Tiepolo, ital. malíř
5.3.1751 nar. Jan Křtitel Kuchař, skladatel
5.3.1851 nar. Václav Broţík, malíř
6.3.1606 zemř. Zbyněk Berka z Dubé, praţský
arcibiskup, člen řádu kříţovníků
7.3.1296 v Brně zaloţena biskupem Dětřichem
kolegiátní kapitula chrámu sv. Petra a Pavla
7.3.1816 zemř. Karel Václav Thám, dramatik
8.3.1731 zemř. Ferdinand Maxm. Brokoff, sochař
8.3.1866 nar. Leopold Prečan, arcibiskup olomoucký, metropolita moravský

9.3.1451 nar. Amerigo Vespucci, ital. mořeplavec
9.3.1811 nar. Jan Svoboda, převor řádu Milosrdných bratří, kanovník kapituly svatovítské
10.3.1911 nar. Jaroslav Kadlec, církevní historik,
10.3.1921 papeţ Benedikt XV. jmenoval Antonína
Cyrila Stojana arcibiskupem olomouckým
10.3.1951 praţský arcibiskup Josef Beran odvezen komunisty mimo území praţské arcidiecéze
11.3.1556 nar. sv. Josef Kalassanský, španěl.
kněz, pedagog, zakladatel řádu piaristů
11.3.1636 do Klatov přišli první jezuité
11.3.1946 zemř. Vladimír Němec, regenschori
Týnského chrámu, autor knihy „Praţské varhany“
11.3.1976 v Jiřském klášteře na Praţském hradě
otevřena expozice starého umění Nár. galerie
13.3.1661 zahájena stavba konventu Bosých karmelitek u kostela sv. Josefa na Malé Straně
13.3.1881 nar. Antonín Bílek, sochař
14.3.1681 nar. Georg P.Telemann, něm. skladatel
16.3.1736 zemř. Giovanni Pergolesi, skladatel
17.3.1906 nar. Eduard Broj, farář u sv. Anny na
Ţiţkově, kanovník kapituly královéhradecké
18.3.386 zemř. sv. Cyril Jeruzalémský, biskup
18.3.1986 zemř. Ludvík Aškenazy, dramatik
18.3.1901 zemř. Julian Walter, provinciál piaristů
18.3.1951 papeţ Pius XII. exkomunikoval ty, kdo
se podíleli na odstranění arcibiskupa J. Berana
19.3.1811 zemř. František Adam Míča, skladatel
21.3.1546 nar. Bartolomeus Spranger, nizozem.
malíř ve sluţbách Rudolfa II.
21.3.1716 nar. Josef Ferd.Norbert Seger, skladatel, varhaník, regenschori v Týnském chrámu
22.3.1741 zemř. Jiří z Poděbrad, český král
25.3.1631 na Hradčanech vysvěcena Loreta, barokní kopie známého italského poutního místa
27.3.1416 nar. sv. František z Pauly, ital. poustevník, zakladatel řádu paulánů
28.3.1811 nar. sv. Jan Nepomuk Neumann, biskup, redemptorista
28.3.1881 zemř. Modest Petrovič Musorgskij, ruský skladatel
29.3.1941 zemř. František Topič, knihkupec
30.3.1746 nar. Goya, španěl. malíř, grafik
31.3.1596 nar. René Descartes. franc. filosof
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LITURGIE
st 2.3. svátek sv. Aneţky České
V den výročí úmrtí sv. Aneţky zahájí O. arcibiskup slavnostní mší sv. v kostele sv. Františka u
kříţovníků Svatoanežský rok, v němţ budeme
oslavovat 800. výročí narození této velké světice.
Po skončené bohosluţbě bude na předpolí Karlova mostu poţehnána pamětní deska na místě,
kde původně stál Svatováclavský sloup. Pod
deskou, na jejímţ osazení se naše farnost podílí,
bude uloţena prsť z místa zavraţdění sv. Václava
a památky na naši dobu. V tento den nebude
bohosluţba u Matky Boţí.
st 9.3. Popeleční středa – den přísného postu
s. Havel 12.15
M. Boţí 18.00
Při bohosluţbách bude ţehnán a následně udělován popelec jako výraz ochoty činit pokání za své
poklesky (individuálně lze popelec přijmout i po
tomto dni).
so 19.3. SLAVNOST SV. JOSEFA
M. Boţí 8.00
Ranní bohosluţbu u M. Boţí budou celebrovat kanovníci Kolegiátní kapituly staroboleslavské, kteří
následně budou na faře mít své pravidelné zasedání.
pá 25.3. SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
s. Havel 12.15
M. Boţí 15.00
V den slavnosti se celosvětově slaví Den modliteb
za úctu k počatému životu a za nenarozené děti.
Bohosluţbu u M. Boţí bude slavit generální vikář
Mons. Michael Slavík, koncelebrantem bude děkan Karlštejnské kapituly P.Josef Pecinovský. Při

této mši sv.zazní Magnificat Šimona Brixiho v podání sboru Notre Dame.
so 26.3. SLAVNOST SV. HAŠTALA
Poutní mše sv. u sv. Haštala v 8.00 hod. (místo
bohosluţby u M. Boţí!). Úklid kostela před poutí
ve čt 24.3. v dopoledních hodinách. Pravidelné
bohosluţby o 1. neděli v měsíci v 8 hod. ráno.
pá 1.4. slavná mše sv. v Aneţském klášteře
Bohosluţbu ke cti sv. Aneţky České v 18 hod. celebruje O. arcibiskup Dominik Duka (organizačně
zajišťuje naše farnost společně s Arcibiskupstvím). Srdečně zveme k této ojedinělé příleţitosti
slavit mši sv. na místech, kde světice ţila, pracovala, modlila se a obětovala za český národ!
KŘÍŢOVÁ CESTA
Utrpení našeho Pána (pro naši spásu) nikdy nemůţeme plně docenit a těţkosti našeho ţivota
jsou s ním nesrovnatelné. Přesto můţeme s
Kristem alespoň symbolicky procházet kříţovou
cestu, prosit za odpuštění našich hříchů a děkovat za jeho oběť, která nám zajistila ţivot věčný.
s. Havel pátek 12.00
M. Boţí pátek 15.00
Poté následují mše sv.

UDÁLOSTI VE FARNOSTI
PRAVIDELNÝ PROGRAM VE FARNOSTI
Chvíle nad Písmem:
po 18.00 Týn
Společenství modlitby:
po 17.00 Týn
Adorace:
1. út v měsíci 18.45 Týn
Modlitba nešpor:
čt při večerní mši sv.
Modlitba ranních chval:
pá 8.00 M. Boţí
ne 7.30 s. Havel
Pěvecké sbory:
út 19.00 Týn
čt 17.30 s. Havel, čt 19.00 Celetná 13
Večery chval:
2. po v měsíci 17.00 s.Havel
Výuka náboţenství:
st 17.00 Týn
Hovory o víře:
st 18.45 Týn
Hovory s katechumeny:
st 17.15, čt 18.45 Týn
Brigáda ve St. Boleslavi
so 26.3. od 10.00
Tématem výchovy dospívajících se bude zabývat

setkání v Pastoračním středisku v so 5.3. od 9.00
do 17.00 hod. v rámci Sobot pro maminky. Setkání povede P. Vojtěch Kodet OCarm., přítomen
bude i psycholog a rodinný terapeut.
Pastorační středisko pořádá na Popeleční středu
9.3. v rámci Akademie nejen pro seniory Postní
duchovní obnovu. Začátek je v 9.30 hod. v prostorách Pastoračního střediska (Kolejní 4).
Strahovská farnost zve k účasti na duchovní
obnově (misie 2011) s ukrajinským misionářem P.
Piotrem Kurkiewiczem OFMCap. Program misií je
rozloţen do ne 13.3. – st 16.3., podrobnosti
v Arcidiecézním zpravodaji.
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Trojice postních přednášek Mons. Aleše Opatrného o křtu, pořádaných Pastoračním střediskem
jako příprava na 1150. výročí příchodu sv. Cyrila
a Metoděje na Velkou Moravu se uskuteční vţdy
od 19.00 v následujících termínech:
po 14.3. Křest – neznámá svátost?
po 21.3. Křest jako dar a výzva – křest dospělých
po 28.3. Křest jako dar a výzva – křest dětí
Pro tvořivé ţeny je určena Kreativní dílna, která
se bude věnovat velikonoční tématice. Sraz je
v so 19.3. v 9.30 hod. v kanceláři Unie katolických
ţen v Thákurově ul. č. 3.
Postní duchovní obnovu pro mladé ve věku 17-30
let pořádá centrum mládeţe Nazaret o víkendu
18.-20.3. Začátek v pá v 19.00, ukončení v neděli
odpoledne. Přihlášky tel. 604 263 799 nebo email: nazaret@apha.cz.
Mladí muţi jsou zváni do Arcibiskupského semináře na duchovní obnovu Postní TAMMÍM. Víkend v ztišení, modlitbě, rozhovorech a workshopech začíná v pá 25.3. v 18.00, odjezd v ne 27.3.
v 14.00. Info na www.tammim.spolco.cz.
Unie katolických ţen zve na Postní duchovní obnovu pro ţeny v so 26.3. od 10.00 do farního klubu u P. Marie Sněţné. Duchovním průvodcem bude P. V. Eliáš. Přihlášky na tel. 220 181 329.

Rueland Frueauf st.: Zvěstování (kol. 1495)

______________________________________
Pro vnitřní potřebu vydává farnost při chrámu
Matky Boží před Týnem na Starém Městě pražském

