LITURGICKÝ KALENDÁŘ
ne 2.3. 8. neděle v mezidobí
út 4.3. Sv. Kazimíra
DOBA POSTNÍ
st 5.3. POPELEČNÍ STŘEDA
den přísného postu
pá 7.3. Sv. Perpetuy a Felicity, mučednic
so 8.3. Sv. Jana z Boha, řeholníka
ne 9.3. 1. neděle postní
po 10.3. Sv. Jana Ogilvie, kněze a mučedníka
čt 13.3. Výroční den zvolení papeže Františka
ne 16.3. 2. neděle postní
po 17.3. Sv. Patrika, biskupa
út 18.3. Sv. Cyrila Jeruzalémského
st 19.3. SLAVNOST SV. JOSEFA,
SNOUBENCE PANNY MARIE
ne 23.3. 3. neděle postní
út 25.3. SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
ne 30.3. 4. neděle postní

HISTORICKÝ KALENDÁŘ
1.3.1474 nar. sv. Anděla Merici, ital. zakladatelka
Řádu voršilek a jeho první představená
1.3.1914 zemř. Ferdinand J.Lehner, kněz, historik
2.3.1939 novým papežem zvolen Pius XII. (vl. jm.
Eugenio Pacelli)
4.3.1654 sloučena stará Univerzita Karlova s Klementinem - jezuitskou kolejí, v jedno učení
4.3.1849 vydána tzv. oktrojovaná ústava – církve
dostaly právo samostatně spravovat své záležitosti
4.3.1979 zveřejněna první encyklika papeže Jana
Pavla II. „Redemptor hominis“
5.3.1849 zemř. Alois Josef Schrenk z Nötzingu,
pražský arcibiskup, probošt olomoucké kapituly
6.3.1619 nar. Cyrano de Bergerac (v.j. Hector Savienien C.), franc. spisovatel
7.3.1274 zemř. sv. Tomáš Akvinský, teolog
7.3.1799 nar. František Lad. Čelakovský, spisovatel
9.3.1369 zemř. Konrád, kněz, kazatel v Týnském
chrámu, kde je také pochován
9.3.1854 Bedřich Josef ze Schwarzenberga vysvě-

til pozemek v Karlíně, určený pro stavbu kostela
10.3.1354 Arnošt z Pardubic stvrdil založení ženského augustinián.kláštera u sv. Kateřiny v Praze
10.3.1944 nar. Pavel Novák, zpěvák, skladatel
11.3.1814 nar. bl. Ludvík z Casorie, ital. kněz, zakladatel kongregace Šedých sester – alžbětinek
12.3.604 zemř. sv. Řehoř Veliký, římský papež,
reformoval liturgii a zejména liturgický zpěv
12.3.1824 zemř. Kristián Schneider, kněz, františkán, misionář v Egyptě a Etiopii
13.3.1249 papežem schválen Řád bratří služebníků Panny Marie (servité)
14.3.1879 nar. Albert Einstein, amer. fyzik, matematik něm. původu (Nobelova cena 1921)
15.3.1729 papež Benedikt XIII. zavedl svátek sv.
Václava pro celou církev
15.3.1994 vydána oficiální instrukce, jíž se povolila
liturgická asistence žen u oltáře
18.3.1844 nar. Nikolaj A. Rimskij-Korsakov, ruský
skladatel, pedagog, dirigent
19.3.1729 Jan Nepomucký prohlášen papežem
Benediktem XIII. za svatého
20.3.1619 zemř. Matyáš, římsko-německý císař
20.3.1974 papež Pavel VI. udělil kostelu sv. Jakuba na Starém Městě pražském titul basilika minor
21.3.1234 král Václav I. přijal Anežský klášter a
špitál sv. Františka ve svou ochranu
21.3.1839 nar. Modest Musorgskij, ruský skladatel
22.3.1559 nar. sv. Vavřinec z Brindisi, ital. řeholník, generální představený kapucín. řádu
22.3.1599 nar. Anthony van Dyck, vlámský malíř
22.3.1999 zemř. Zdeněk Hrdlička, orientalista
23.3.1959 zemř. Metod Dominik Trčka, redemptorista, za totality vězněn, r. 2001 blahořečen
25.3.1914 nar. M. Vojtěcha Hasmandová, generální představená boromejek, za totality vězněna
25.3.1964 papež Pavel VI. schválil Fraternitu malých sester Ježíšových
25.3.2004 brněnský biskup V. Cikrle zahájil beatifikační proces kněze, mučedníka Jana Buly
26.3.1869 nar. Josef Slabý, kněz, egyptolog
26.3.1874 nar. Oskar Nedbal, skladatel, dirigent
28.3.1904 zemř. Václav Kocián, kaplan u sv. Haštala a u Nejsv. Trojice v Praze 1

28.3.1914 nar. Bohumil Hrabal, prozaik, básník
29.3.1869 nar. Aleš Hrdlička, amer. antropolog
českého původu
30.3.1984 zemř. Karl Rahner, něm. teolog
31.3.1834 zemř. Benedikt Jan Nep. Pfeiffer, opat
strahovského kláštera, rektor pražské univerzity
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LITURGIE
ne 2.3. 8. neděle v mezidobí
Při dopolední mši sv. u Matky Boží zazpívá týnský
sbor zhudebněné ordinarium W. A. Mozarta Missa
brevis in D.
st 5.3. Popeleční středa
s. Haštal 8.00
s. Havel 12.15
M. Boží 19.00
Jde o den přísného půstu, který zavazuje každého
věřícího.
st 19.3. Slavnost sv. Josefa
s. Havel 12.15

M. Boží 18.00

ne 23.3. Rozhlasový přenos bohoslužby u M.
Boží v 9.00 hod.(!)
Upozorňujeme na dřívější začátek bohoslužby a
prosíme všechny o včasný příchod!
út 25.3. Slavnost Zvěstování Páně
s. Havel 12.15
M. Boží 18.00
st 26.3. Poutní slavnost u sv. Haštala
s. Haštal 18.00 (mše sv. u Matky Boží nebude)
ne 6.4. 5. neděle postní
S předstihem avizujeme udělování důležité svátosti
pomazání nemocných při bohoslužbách v našich
chrámech. Pro přijetí svátosti je nutné se předem

přihlásit v sakristii, podmínkou je vyšší věk nebo
závažnější nemoc. Tradičně se také od 15:00 hod.
uskuteční Svatopostní odpoledne, místo konání bude ještě upřesněno.

UDÁLOSTI VE FARNOSTI
Poslední lednový víkend strávila část naší farnosti
v Krušných horách. I přes mírnou zimu byly sněhové podmínky velice dobré a přálo i počasí. V neděli
jsme pak slavili bohoslužbu společně s partnerskou
farností v Nejdku.
Pěvecký sbor Notre Dame se již podruhé podílel na
natáčení rozhlasové hry pro Český rozhlas. Tentokrát v karlínském studiu natočil hudbu pro připravovanou hru Vítězslava o skladatelce V. Kaprálové.
Čeští a moravští biskupové se v únoru setkali se
Sv. Otcem Františkem. Svatý Otec projevil velký
zájem o českou církev a velice srdečně s našimi
biskupy rozmlouval a povzbuzoval je i celou českou
církev. Při té příležitosti byly požehnány korunky
pro Palladium, jejichž realizací byla O. kardinálem
pověřena naše farnost.

Komunitní centrum Matky Terezy pořádá v po 10.3.
přednášku historika Jaroslava Šebka Únor 1948 a
círke. Začátek je v 16.00 hod.
Ve st 12.3. přednese v Pastoračním středisku přednášku o sv. Anežce České prof. Petr Piťha. Přednáška začíná v 9.30 hod. a je součástí Akademie
nejen pro seniory.
V souvislosti s prvním výročím zvolení papeže
Františka pořádají Paulínky ve spolupráci s Městskou knihovnou ve st 12.3. od 19.00 v Malé sále
knihovny komponovaný večer věnovaný současné
hlavě církve. Pozvání přijali děkan KTF Prokop
Brož a Jan Jandourek.
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V rámci Prokopských zastavení v Komunitním centru sv. Prokopa jsou všichni zváni v út 18.3. od
18.30 na přednášku P. Jiřího Skoblíka na téma
svátosti smíření.
Kněze I. pražského vikariátu uvítáme u M. Boží v út
18.3. v naší farnosti v rámci pravidelné vikariátní
konference. Interní přednášku přednese doc.
MUDr. Petr Hach z 1. lékařské fakulty na téma
genového inženýrství.

PRAVIDELNÝ PROGRAM VE FARNOSTI
Společenství modlitby:
po 17.00 Týn
Sv. růženec:
po-pá 11.55 s.Havel, ne 9.05 Týn
Modlitba nešpor:
čt při večerní mši sv. Týn
Modlitba ranních chval:
st 8.00 M. Boží
ne 8.00 s. Havel
Večery chval mladých: 2. po v měs.19.00 s. Havel
Pěvecké sbory:
út 19.00 a st 18.30 Týn
čt 17.30 s. Havel, čt 18.30 Celetná 13
Chvíle nad Písmem sv.:
po 18.00 Týn
Hovory o víře:
čt 19.00 Týn
Hovory s katechumeny:
st 18.45, 19.45 Týn
Brigáda na zahradě u sv. Haštala so 29.3. od 9.30

Akademická duchovní správa ČVUT pořádá v kostele sv. Bartoloměje (Bartolomějská ul.) od 20.00
hod. dvě přednášky, jímž předchází mše sv. 12.3.:
Krajiny vnitřní a vnější (dr. Václav Cílek), 26.
března – Nahá žena na střeše aneb Bible a
psychoterapie (dr. Prokop Remeš).

Během festivalu Mene Tekel se v ne 2.3. v 14.00
hod. v katedrále uskuteční ekumen. bohoslužba za
popravené, umučené a zemřelé politické vězně.
Předsedajícím bude O. arcibiskup, kázání přednese Pavel Černý, kazatel Církve bratrské.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Kapitula Všech svatých nabízí cyklus postních kázání, která pronesou biblisté KTF UK Jaroslav Brož
a Josef Hřebík. Kázání budou zaměřena na výklad
kajících žalmů a konají se každý postní čtvrtek
(poslední 10.4.) od 18.00 hod. v kostele Všech
svatých na Pražském hradě.
V každém z našich kostelů je označená pokladnička pro almužnu na chudé, do níž lze přispět v rámci
postního úsilí potřebným (Rozděl svůj chléb
hladovému, ujímej se utiskovaných...Iz 58,7-10)

Sv. Josef s Ježíškem, Guido Reni, 20. léta 17. st.

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

