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3.3. 8. neděle v mezidobí
6.3. POPELEČNÍ STŘEDA
7.3. Sv. Perpetuy a Felicity, mučednic
8.3. Sv. Jana z Boha, řeholníka
10.3. 1. neděle postní
13.3. Výroční den zvolení papeže Františka
17.3. 2. neděle postní
18.3. Sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa
19.3. SLAVNOST SV. JOSEFA,
SNOUBENCE PANNY MARIE
23.3. Sv. Turibia z Mongroveja, biskupa
24.3. 3. neděle postní
25.3. SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
26.3. sv. Haštala, mučedníka
31.3. 4. neděle postní

HISTORICKÝ KALENDÁŘ
1.3.1914 zemř. Ferdinand J. Lehner, kněz, historik
1.3.1939 nar. Ivan Kraus, prozaik, textař
2.3.1824 nar. Bedřich Smetana, skladatel
2.3.1979 zemř. Václav Jan Pokorný, kněz, benediktin, historik, opat rajhradského kláštera
4.3.1654 sloučena stará Univerzita Karlova s Klementinem (jezuitskou kolejí) v jedno učení
4.3.1979 zveřejněna první encyklika papeže Jana
Pavla II. „Redemptor hominis“
5.3.1904 nar. Karl Rahner, německý teolog
5.3.1909 nar. Bernardin Josef Mráz, kněz, minorita,
působil při basilice sv. Jakuba v Praze
6.3.1619 nar. Cyrano de Bergerac, franc. spisovatel
6.3.1754 nar. Josefina Dušková, pěvkyně
7.3.1799 nar. František Ladislav Čelakovský, spisovatel, slavista
7.3.1914 zemř. Jan Plzák, děkan kapituly starobol.
8.3.1714 nar. Carl Phillipp Emanuel Bach, něm.
skladatel, cembalista
9.3.1934 nar. Jurij A. Gagarin, první kosmonaut
10.3.1354 Arnošt z Pardubic potvrdil založení ženského augustinián.kláštera u sv. Kateřiny v Praze
11.3.1544 nar. Torquato Tasso, ital. renes. básník

12.3.1824 zemř. Kristián Schneider, kněz, františkán, misionář v Egyptě a Etiopii
13.3.2004 zemř. Franz König, vídeňský arcibiskup
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 služba žen u oltáře
17.3.1714 nar. Maxmilián hrabě Hamilton, olomouc.
biskup, renovoval zámek v Kroměříži
18.3.1869 nar. Arthur N. Chamberlain, angl. politik
19.3.1729 Jan Nepomucký prohlášen papežem
Benediktem XIII. za svatého
20.3.1619 zemř. Matyáš, římsko-německý císař,
král uherský a český
21.3.1234 král Václav I. přijal Anežský klášter a
špitál sv. Františka ve svou ochranu
21.3.1779 nar. Vojtěch Benedikt Juhn, kněz, probošt jindřichohradecký, malíř měst, tzv. vedut
21.3.1884 nar. Otakar Pertold, český orientalista
etnograf, náboženský badatel
22.3.1599 nar. Anthony van Dyck, vlámský malíř
22.3.1999 zemř. Zdeněk Hrdlička, orientalista
23.3.1869 zemř. František Jaroslav Vacek, kněz,
básník, vlastenec
23.3.1959 zemř. Metod Dominik Trčka, redemptorista, za totality vězněn, r. 2001 blahořečen
25.3.1504 zemř. Oldřich Kříž z Telče, kněz, augustinián, spisovatel, historik, kanovník vyšehradský
25.3.1929 zemř. Otokar Březina (vl. jm. Václav Jebavý), básník, esejista
26.3.1869 nar. Josef Slabý, kněz, egyptolog, profesor v Olomouci, Bratislavě i v Praze
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
29.3.1624 král Ferdinand II. Habsburský prohlásil
katolické náboženství za jediné povolené
29.3.1904 nar. František Vlk, kněz, jezuita, spirituál semináře, zemřel v koncentr. táboře
30.3.1844 nar. Paul Verlaine, franc. básník
31.3.1834 zemř. Benedikt Nep. Pfeiffer, opat strahovského kláštera, rektor pražské univerzity
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LITURGIE
st 6.3. Popeleční středa
s. Havel 12:15
s. Haštal 15:00
Sv. Duch
17:30
M. Boží 18:00
Dnem přísného postu začíná čtyřicetidenní doba
půstu, v níž opět máme příležitost přiblížit svůj život
Kristu. Při bohoslužbách bude udělována svátostina popelce. Modleme se rovněž za všechny katechumeny, kteří se připravují na přijetí křtu o Velikonocích.
V každém kostele bude označena tzv. postní
kasička pro almužnu potřebným.
ne 31.3. 4. neděle postní
s. Havel 8:30 M. Boží 9:30, 21:00 s. Haštal 11:00
V rámci bohoslužeb se bude vybírat na charitní
činnost v naší arcidiecézi. Loni se vybralo 768.100,Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary. Nezapomeňte na
jeden z možná posledních přechodů na letní čas!
Křížové cesty v době postní
Pátek: s. Havel 12:00, M. Boží 15:00
Neděle: s. Haštal 10:45 (před začátkem mše sv.)
út 19.3. Slavnost sv. Josefa
s. Havel 12:15
M. Boží 18:00
po 25.3. Slavnost Zvěstování Páně
s. Havel 12:15
M. Boží 18:00
út 26.3. Poutní slavnost v kostele sv. Haštala
15:00 komentovaná prohlídka kostela
16:00 komentovaná prohlídka kostela s promítáním
fotografií z obnovy interiéru
17:00 přednáška o sochaři F. M. Brokoffovi a jeho
díle

18:00 poutní mše sv. (celebruje P. Jan Pražan)
V rámci liturgie bude požehnáno obnovené sousoší
Kalvárie.
Kostel bude otevřen k prohlídkám 10:00–12:00 a
15:00–17:30.
ne 7.4. 5. neděle postní
s. Havel 8:30, s. Haštal 11:00, M. Boží 9:30, 21:00
Při dopoledních bohoslužbách bude udělována
svátost pomazání nemocných. Je určena zvláště
seniorům a nemocným. Prosíme, abyste se předem
přihlásili v sakristii. Využijte této veskrze pomáhající
svátosti k posile duše i těla.
Ve 14:30 bude tradiční Svatopostní odpoledne, a
to v kostele sv. Ludmily na Vinohradech. Po pobožnosti Křížové cesty bude meditace nad Kristovým
utrpením za doprovodu zpěvů sboru Notre Dame,
následovat bude prohlídka kostela.

UDÁLOSTI VE FARNOSTI
Na jižní věži Týnského chrámu byly nově zhotovené okenice doplněny ochrannými sítěmi a kováním.
Současný tvar umožní lepší provětrávání a prostupnost zvuku zvonů. Výrobu podobných okenic na
severní věži plánujeme v příštím roce. Snad právě
při této příležitosti doplníme i poslední chybějící
zvon Rafael.
Připravuje se vyhodnocení výběrového řízení a
podpis smlouvy s dodavatelem na obnovu krovu a
střešní krytiny nad jižní boční lodí kostela, která by
měla začít po Velikonocích. Dokončují se detaily
projektové přípravy a na řadě je logistické zajištění
letošních oprav (kupř. nezbytný zábor komunikace).
V krovu nad hlavní lodí ještě zbývá obnovit elektroinstalaci a instalovat nové osvětlení. I to bychom rádi realizovali v letošním roce. Všechny práce i přes
příspěvky MHMP a MK ČR jsou nesmírně finančně
náročné, vděčně uvítáme jakoukoliv podporu.
S nastupujícím jarem chceme ukončit obnovu
havarijního stavu fasády a střechy na márnici u sv.
Haštala. V kostelní věži stále chybí dva zvony, které bychom rovněž rádi do budoucna pořídili. Zahá-

jeno bylo restaurování raně barokní Piety stojící
v chrámu u jednoho z pilířů, po Velikonocích začne
oprava varhanní skříně.

kostele PM Sněžné v pá 29.3. od 18:00 do 18:00
so 30.3.

PRAVIDELNÝ PROGRAM VE FARNOSTI:
Společenství modlitby:
po 18:00 Týn
Sv. růženec:
po-pá 11:55 s.Havel, ne 9:05 Týn
Ranní chvály:
pá 8:00 Týn, ne 8:00 s. Havel
Modlitba nešpor:
čt při večerní mši sv. Týn
Večery chval mladých:
2. po v měs. 19:00 s.
Havel
Hovory s katechumeny:
st 20:00 Týn
Hovory o víře:
čt 17:00, 18:45 Týn
Pěvecké sbory:
út 18:00 a st 18:30 Týn
čt 17:30 s. Havel, čt 18.30 Celetná 20
Výuka náboženství dětí:
út 15:00 Týn
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Zvláště v době postní jsme vyzýváni ke konání dobra a mimořádných skutků. Nabízíme možnost společné pracovní brigády ve zkoušených farnostech
Rakovnicka, která se uskuteční v so 23.3. (odjezd
v 7:00, návrat večer). Bližší info a přihlášky (kvůli
dopravě) na tel. 602 457 200.
V neděli 3.3 od 14 hod. proběhne v katedrále ekumenická bohoslužba na závěr XIII. ročníku mezinárodního festivalu proti totalitě, zlu a násilí, pro
paměť národa Mene Tekel. Letošní téma zní: Pronásledování rodin v době nesvobody.
V pondělí 18.3. v 18:00 hod. bude v katedrále sv.
Mons. Michael Slavík sloužit rekviem za O. kardinála Miloslava Vlka (+18.3.2017).
Nový apoštolský nuncius Mons. Charles Daniel
Balvo bude v katedrále sv. Víta ve čt 21.3. v 17:00
celebrovat mši svatou u příležitosti 6. výročí zvolení
papeže Františka.
Bohoslovci zvou mladé muže ve věku 15–30 let na
další Tammím – duchovní víkend (29.–31.3). Přihlášení do kněžského semináře se uzavírá 12.4. Prosíme o modlitbu za nová kněžská a řeholní povolání.
Projekt 24 hodin pro Pána zahrnující svátost
smíření a eucharistickou adoraci bude opět v

Kristus korunovaný trním, Fra Bartolomeo, freska
Museo di San Marco, Florencie

___________________________________________
Pro vnitřní potřebu vydává farnost při chrámu

Matky Boží před Týnem na Starém Městě pražském

