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4.3. Sv. Kazimíra
7.3. 3. neděle postní
8.3. Sv. Jana z Boha,
9.3. Sv. Františky Římské, řeholnice
10.3. Sv. Jana Ogilvie, kněze a mučedníka
13.3. Výroční den zvolení papeže Františka
14.3. 4. neděle postní
17.3. Sv. Patrika, biskupa
18.3. Sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa
19.3. SLAVNOST SV. JOSEFA,
SNOUBENCE PANNY MARIE
21.3. 5. neděle postní
23.3. Sv. Turibia z Mongroveja, biskupa
25.3. SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
28.3. Květná neděle
29.3. Pondělí Svatého týdne
30.3. Úterý Svatého týdne
31.3. Středa Svatého týdne

HISTORICKÝ KALENDÁŘ
1.3.1296 zemř. Tobiáš z Bechyně, pražský biskup,
probošt kapituly u sv. Víta, založil Zbraslav.klášter
1.3.1456 nar. Vladislav II. Jagellonský, český a
uherský král
1.3.1886 nar. Josef Miklík, redemptorista, teolog,
vězněn v Terezíně
2.3.1876 nar. Pius XII. (vl. jm. Eugenio Pacelli),
římský papež
2.3.1931 nar. Michail Sergejovič Gorbačov, státník
3.3.1994 zemř. Karel Kryl, zpěvák
5.3.321 římský císař Konstantin I. Veliký zavedl
nedělní odpočinek
5.3.1751 nar. Jan Křtitel Kuchař, skladatel
6.3.1606 zemř. Zbyněk Berka z Dubé, pražský arcibiskup, člen řádu křížovníků
7.3.1296 v Brně založena biskupem Dětřichem kolegiátní kapitula chrámu sv. Petra a Pavla
7.3.1816 zemř. Karel Václav Thám, herec, dramatik
8.3.1731 zemř. Ferdinand Maxmilián Brokoff, sochař a řezbář německého původu
9.3.1451 nar. Amerigo Vespucci, ital. mořeplavec

10.3.1911 nar. Jaroslav Kadlec, církevní historik,
probošt kapituly u Všech svatých
10.3.1921 papež Benedikt XV. jmenoval Antonína
Cyrila Stojana arcibiskupem olomouckým
10.3.1951 pražský arcibiskup Josef Beran vyvezen
komunisty mimo území pražské arcidiecéze
11.3.1946 zemř. Vladimír Němec, regenschori
Týnského chrámu, autor knihy „Pražské varhany“
11.3.1976 v Jiřském klášteře na Pražském hradě
otevřena sbírka starého umění Národní galerie
12.3.1876 nar. Edvard Kasal, kněz, misionář, papežský prelát, humanitární pracovník
13.3.1661 zahájena stavba konventu Bosých karmelitek u kostela sv. Josefa na Malé Straně
13.3.1876 zemř. Josef Führich, malíř, mědirytec,
vytvořil mnoho oltářních obrazů a grafických listů
13.3.1996 papež Jan Pavel II. zřídil na území ČR
Apoštolský exarchát pro východní katolíky
14.3.1681 nar. Georg Philipp Telemann, německý
skladatel
15.3.1886 vznikla Kongregace milosrdných sester
III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté rodiny
16.3.1736 zemř. Giovanni Battista Pergolesi, ital.
skladatel
17.3.1841 nar. Vladimír Šťastný, kněz, básník,
autor textů ke kostelním písním
17.3.1906 nar. Eduard Broj, farář u sv. Anny na
Žižkově, kanovník kapituly královéhradecké
18.3.386 zemř. sv. Cyril Jeruzalémský, biskup,
učitel církve
18.3.1951 papež Pius XII. exkomunikoval ty, kdo
se podíleli na akcích proti arcibiskupu Beranovi
19.3.1811 zemř. František Adam Míča, skladatel
20.3.1811 nar. Napoleon Bonaparte
21.3.1546 nar. Bartolomeus Spranger, nizozemský
malíř ve službách Rudolfa II.
21.3.1716 nar. Josef Ferdinand Norbert Seger,
skladatel, varhaník 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
27.3.1991 papež Jan Pavel II. jmenoval Miloslava

Vlka 35. pražským sídelním arcibiskupem
28.3.1811 nar. sv. Jan Nep. Neumann, biskup,
redemptorista
28.3.1881 zemř. Modest Petrovič Musorgskij, ruský skladatel
30.3.1746 nar. Goya, španěl. malíř, grafik
31.3.1596 nar. René Descartes. franc. filosof, matematik, fyzik, fyziolog

ADRESA DUCHOVNÍ SPRÁVY:
Celetná 5, 110 00 PRAHA 1

 222 318 186, 602 204 213, 602 457 200
e-mail: dkc@cmail.cz

http://www.tyn.cz

Úřední hodiny:
út, pá 9:00–11:00, jinak po předchozím ohlášení

LITURGIE
Bohoslužby v nouzovém stavu
Počet účastníků bohoslužeb se řídí vládním nařízením, momentálně je stále povoleno zaplnit kostel z
10% kapacity k sezení. Novým omezením je zákaz
pohybu mezi okresy, věřící tedy mohou tedy
navštěvovat chrámy pouze ve své oblasti. Během
bohoslužeb je zakázán hromadný zpěv farníků.
Stále je třeba zachovávat rozestupy, mít
nasazenou roušku a dezinfikovat si ruce. Aktuální
informace na našich webových stránkách.
Bohoslužby v našich chrámech v únoru
M. Boží: st, čt 18:00, pá 15:00, so 8:00, ne 9:30
s. Havel: po-pá 12:15, ne 8:30
s. Haštal: každá ne 11:00
s. Duch: ne 9:30
N.Trojice: ne 9:00, pá 17:30
ne 14.3. 4. neděle postní
s. Havel 8:30
M. Boží 9:30
s. Haštal 11:00
Při bohoslužbách bude vykonána sbírka na charitní
činnost v arcidiecézi. Pán Bůh zaplať za vaše dary!
pá 19.3. Slavnost sv. Josefa
s. Havel 12:15
s. Duch 16:30

M. Boží 15:00
s. Haštal 18:00

Kající liturgie se uskuteční ve st 24.3. v 18:00 u
sv. Havla. Je to také ideální příležitost, jak
přistoupit ke svátosti smíření.
čt 25.3. Slavnost Zvěstování Páně
s. Havel 12:15
M. Boží 18:00
pá 26.3. Poutní slavnost u sv. Haštala
Při mši sv. u sv. Haštala v 17:00, celebrované O.
biskupem Zdenkem Wasserbauerem, budou požehnány dva zvony pořízené v loňském roce:
Haštal a František. Všechny zveme k této
výjimečné slav-nosti. U M. Boží mše sv. toho dne
nebude.
ne 28.3. Květná neděle
M. Boží 9:00 (začátek v kostele sv. Havla, poté
průvod do chrámu Matky Boží)
M. Boží 11:00
s. Haštal 11:00
Bude vhodné vzít s sebou ratolesti pro připomínku
Kristova vstupu do Jeruzaléma, kdy ho lid vítal právě palmovými ratolestmi.
Křížové cesty v postní době
pá 12:00 s. Havel, 15:00 M. Boží
ne 10:45 s. Haštal
V našich kostelích je umístěna kasička pro postní
almužnu. Vybrané finance budou použity pro
potřebné a také na nákup hygienických potřeb.
U Mariánského sloupu pokračuje každou středu od
17:00 modlitba sv. růžence.
Velikonoce 2021
Ve Svatém týdnu se každé ráno v 8:00 scházíme
v kostele sv. Havla ke společné modlitbě ranních
chval a v 12:00 v chrámu Matky Boží k polední
modlitbě breviáře.
Vzhledem k obtížně předvídatelné epidemiologické
situaci budou časy bohoslužeb pro velikonoční
triduum aktuálně oznámeny na vývěskách, webu
farnosti a dubnovém čísle Týnských listů, které
vyjde na počátku Svatého týdne. Předpokládáme
standardní časy bohoslužeb:

Zelený čtvrtek: s. Haštal 15:00, s. Havel 16:30, M.
Boží 18:00; Křížová cesta na Petříně 21:00
Velký pátek: s. Haštal 15:00, s. Havel 16:30 (16:00
křížová cesta), M. Boží 18:00 (17:30 křížová cesta)
Bílá sobota: M. Boží 20:00
Boží hod velikonoční: s. Havel 8:30, M. Boží 9:30,
11:00, s. Haštal 11:00

Příprava našich chrámů na velikonoční svátky se
uskuteční v so 27.3. od 9:00 v průběhu celého dne.
Předem děkujeme za pomoc!

TÝNSKÉ LISTY

UDÁLOSTI VE FARNOSTI
V polovině února si Pán povolal svého věrného služebníka prof. Jana Sokola, filosofa, antropologa,
pedagoga, spoluzakladatele Fakulty humanitních
věd UK, bývalého ministra školství a kandidáta na
prezidenta republiky. Prof. Sokol byl předním českým filozofem, který šířil křesťanskou naději pro
všechny. I náročná témata dokázal vyjádřit srozumitelně a celým svým životem svědčil o Kristu.
Bohu díky za něj! R. I. P.

ČÍSLO 301

BŘEZEN

LP 2021

Česká biskupská konference schválila na svém lednovém zasedání překlad tří nových invokací do Loretánských litanií. Nové invokace jsou dílem Kongregace pro bohoslužbu a svátosti ve Vatikánu. A
znějí takto: Matko milosrdenství; Matko naděje;
Útěcho migrujících...
Farnost Český Brod pořádá virtuální výstavu k Svatému týdnu Svatý týden nejen s Ježíšem v Jeruzalémě. Výstavu bude možné navštívit od 8.3. na
webových stránkách www.farnostbrod.cz.
Pastorační středisko nabízí videopřednášku na téma Výchova dětí ve víře. Své zkušenosti sdělí dr.
Marie Zimmermannová, vedoucí Pedagogického
centra Arcibiskupství pražského. Přihlášky jsou
v sekci Pastoračního střediska stránek Arcibiskupství pražského.
Česká biskupská konference nabízí online jarní
vzdělávací kurzy. Z nabídky vybíráme: út 23.3.
Syndrom vyhoření a jeho prevence; čt 15.4. Stáří
není
stigma.
Bližší
info
na
www.cirkev.cz/vzdelavani.

Kristus korunovaný trním, tempera na dřevě, 1520-25
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Pro vnitřní potřebu vydává farnost při chrámu
Matky Boží před Týnem na Starém Městě pražském
s

