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1.3. 1. neděle postní
4.3. Sv. Kazimíra
7.3. Sv. Perpetuy a Felicity, mučednic
8.3. 2. neděle postní
9.3. Sv. Františky Římské, řeholnice
10.3. Sv. Jana Ogilvie, kněze a mučedníka
13.3. Výroční den zvolení papeže Františka
15.3. 3. neděle postní
17.3. Sv. Patrika, biskupa
18.3. Sv. Cyrila Jeruzalémského
19.3. SLAVNOST SV. JOSEFA,
SNOUBENCE PANNY MARIE
22.3. 4. neděle postní
23.3. Sv. Turibia z Mongroveja, biskupa
25.3. SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
29.3. 5. neděle postní

HISTORICKÝ KALENDÁŘ
1.3.1590 vydán oficiální latinský překlad bible, tzv.
Vulgata v přepracované formě
1.3.1855 nar. Jakub B. Schikaneder, malíř
2.3.1505 nar. Jindřich Dvorský z Helfenberka, benediktinský opat v Emauzích, rektor UK
3.3.1835 nar. Karel Bedřich Jaenig, kněz, památkář
3.3.2005 zemř. František Míša, provinciál salesiánů, za totality internován v Želivě
4.3.1615 zemř. Hans von Aachen, něm. malíř
5.3.1990 papež Jan Pavel II. jmenoval nové biskupy F. Radkovského a F. Lobkowicze
6.3.1475 nar. Michelangelo Buonarroti, ital. sochař,
malíř, architekt, renesanční básník
7.3.1850 nar. Tomáš G. Masaryk, první prezident
7.3.1940 nar. Miloslav Šimek, herec
8.3.1550 zemř. sv. Jan z Boha, zakladatel řádu Milosrdných bratří
8.3.1990 zahájila činnost Křesťanská akademie
Praha, dnes Česká křesťanská akademie
10.3.1940 zemř. Michail Bulgakov, ruský dramatik
10.3.1945 zemř. František Vlk, jezuita, za nacistické okupace vězněn v Terezíně

11.3.1955 zemř. Alexander Fleming, angl. mikrobiolog, objevitel penicilinu
12.3.1785 zrušen augustiniánský klášter s kostelem
sv. Václava v Praze Na Zderaze
13.3.1880 nar. Josef Gočár, architekt, urbanista,
autor kostela sv. Václava v Praze-Vršovicích
15.3.1820 zemř. sv. Klement Maria Hofbauer,
kněz, redemptorista
16.3.1950 za komunistického režimu bohoslovecké fakulty násilně vyňaty ze svazku UK
17.3.1620 zemř. sv. Jan Sarkander, mučedník
19.3.1770 nar. Šebastián Hněvkovský, básník
21.3.1350 z Bavorska převezeny do Prahy císařské korunovační klenoty a svaté ostatky
21.3.1685 nar. Johann S. Bach, něm. skladatel
21.3.1905 papež Pius X. povýšil mariánský poutní
chrám na Sv. Hoře na „basiliku minor“
22.3.1910 nar. Eduard Haken, operní pěvec
22.3.1920 Československo a Vatikán navázaly diplomatické styky na úrovni velvyslanectví
23.3.1880 nar. Emanuel Maxmilián Kodet, sochař
24.3.1360 český král Karel IV. založil na Novém
Městě pražském Na Trávníčků klášter servitů
24.3.1905 zemř. Jules Verne, francouzský prozaik
26.3.1905 nar. Štěpán Trochta, salesián, litoměřický biskup, kardinál
27.3.1845 nar. Wilhelm C. Röntgen, něm. fyzik
27.3.1885 zemř. Bedřich Josef Jan Celestin kníže
ze Schwarzenberku, arcibiskup pražský, kardinál
28.3.1985 zemř. Marc Chagall, franc. malíř, grafik
29.3.1900 nar. Jiří Wolker, básník
30.3.1985 zemř. Václav Bartůněk, kněz, pedagog,
odborný publicista, archivář svatovítské kapituly
31.3.1980 zemř. Vladimír Holan, básník, prozaik
31.3.1990 Miloslav Vlk přijal biskupské svěcení
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Úřední hodiny:
út, pá 9:00–11:00; čt 15:00–17:00

LITURGIE
čt 19.3. Slavnost sv. Josefa
s. Havel 12:15

M. Boží 18:00

ne 22.3. 4. neděle postní
Při bohoslužbách proběhne sbírka na charitní činnost v naší arcidiecézi. Loni bylo vybráno celkem
785.768,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary!
st 25.3. Slavnost Zvěstování Páně
s. Havel 12:15
M. Boží 18:00
čt 26.3. Poutní slavnost u sv. Haštala
Při poutní bohoslužbě v 18:00 zazpívá Chrámový
sbor sv. Ducha pod vedením Karla Louly mši F.
Schuberta. V Týnském chrámu nebude mše sv.
ne 29.3. 5. neděle postní
Při dopoledních bohoslužbách bude v našich chrámech udělována svátost pomazání nemocných pro
starší a nemocné věřící. Prosíme, abyste se jako
obvykle předem přihlašovali v sakristii.
Tento den také pořádáme Svatopostní odpoledne, Místo bude ještě upřesněno. Začátek v 15:00
křížovou cestou, následovat budou meditace za
doprovodu zpěvu našeho sboru Notre Dame a
sólového saxofonu. Program bude zakončen prohlídkou chrámu.
Křížové cesty v době postní
Pátek: s. Havel 12:00, M. Boží 15:00
Neděle: s. Haštal 10:45 (před začátkem mše sv.)

UDÁLOSTI VE FARNOSTI
Začátkem února napadl sníh a tak byly na horách
ideální podmínky. Mladší farníci zamířili do Krušných hor, kde společně strávili příjemné čtyři dny.
Po lednovém veletrhu cestovního ruchu v Brně se
naši farníci podíleli na prezentaci České biskupské
konference na pražském veletrhu Památky –
muzea – řemesla, kde byly zájemcům představeny
některé nedávno obnovené církevní památky.

PRAVIDELNÝ PROGRAM VE FARNOSTI:
Společenství modlitby:
po 17:30 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 18:35 Týn
Hovory o víře:
čt 17:00, 18:35 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 16:00 Týn
Uvítáme pomoc při jarních brigádách organizovaných naší farností. V so 21.3. od 9:00 připravíme
na sezónu farní zahradu u sv. Haštala (podobně i
kostel), v so 28.3. zase přiložíme ruku k dílu ve
spřátelené farnosti Petrovicích u Rakovníka, kde je
práce tradičně více než pomocníků. Odjezd v 7:00
od fary, pracovní oblečení a svačinu s sebou.
Z organizačních důvodů je lépe svou účast předem
ohlásit na tel. 602 457 200. V so 4.4. pak proběhne generální úklid a příprava Týnského chrámu
před Velikonocemi. Pomůže nám někdo s mytím
oken na faře (info 602 204 213)?
Na září letošního roku (13.-20.9.2020) je plánován
Mezinárodní eucharistický kongres v Budapešti.
Jedná se i o účasti papeže Františka. Již v březnu
bude zahájena příprava na tento kongres, a to
v kostele sv. Jindřicha v Praze 1 ve dnech 6.-8.3.
Na programu jsou bohoslužby, adorace, křížová
cesta a přednášky. Akce tamtéž vyvrcholí v ne 8.3.
v 11:00 pontifikální mší sv., kterou bude sloužit O.
kardinál Dominik Duka.
Sbor Notre Dame vystoupí ve čt 12.3. v 19:30 na
Novoměstské radnici jako host dvou fenomenálních
hudebníků – hobojisty Viléma Veverky a violoncellisty Jiřího Bárty. S Jiřím Bártou společně zahrají
a zazpívají skladbu Fratres soudobého estonského
skladatele Arvo Pärta.
Bohoslovci pražského semináře pořádají o víkendu
20.-22.3. postní TAMMÍM – duchovní víkend pro
mladé muže ve věku 15-30 let. Zvolené téma zní

Učit se od mistra. Zájemci se mohou přihlásit na emailu tammim@signaly.cz.
V út 24.3. v 17:00 bude apoštolský nuncius arcibiskup Charles D. Balvo sloužit v katedrále sv. Víta,
Václava a Vojtěch mši sv. u příležitosti sedmého
výročí zvolení papeže Františka.
Od 24.3. má být pro veřejnost nově otevřen býv.
klášter karmelitek na Hradčanském nám. Sestry
karmelitky se rozhodly vybudovat nový klášter
v Drastech u Prahy a v jejich bývalém domově na
Hradčanském náměstí vznikne otevřený prostor
Fortna, který dle nových majitelů má sloužit široké
veřejnosti duchovním, kulturním a vzdělávacím
programem.
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Z bohatého programu „Dominikánské 8“ zmiňujeme
alespoň debatu Vojtěcha Novotného, Josefa Prokeše a Tomáše Petráčka na téma Odkaz pro dnešek
(z cyklu Osobnosti české církve). Diskuse se zaměří na zanechané dědictví předních osobností české
církve v 2. polovině 20. století. Akce se koná v út
31.3. v barokním refektáři bratří dominikánů.
Spořilovská farnost zve na výstavu o výjimečném
knězi a františkánovi P. Petru Pavlíčkovi OFM
(1902–1982), jehož proces blahořečení byl zahájen
v roce 2000. Ve spořilovském kostele sv. Anežky
bude výstava do půlky března, od 18.3. ji pak bude
možné zhlédnout v ambitu kláštera P. Marie
Sněžné.
__________________________________

Upozorňujeme farníky, že v měsíci březnu bude na
Týnské faře probíhat oprava toalety v přízemí, což
přinese na krátkou dobu jisté omezení. Děkujeme
za pochopení.
V našem kostele Nejsv. Trojice v Podskalí se v loňském roce po čtyřech letech neúspěchu konečně
podařilo získat grant MK ČR na zahájení restaurování lavic poškozených po povodních 2002.
Necelá polovina z nich tak prošla ozdravnou kůrou
a dala znovu vyniknout kvalitnímu baroknímu dílu.
V těchto dnech zahajujeme práce na další etapě.

Svatá Rodina, rytina Václava Hollara, 1642

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

