LITURGICKÝ KALENDÁŘ
čt 3.9. Sv. Řehoře Velikého, papeže
ne 6.9. 23. neděle v mezidobí
po 7.9. Sv. Melichara Grodeckého, mučedníka
út 8.9. NAROZENÍ PANNY MARIE
SVÁTEK
st 9.9. Sv. Petra Klavera, kněze
čt 10.9. Bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka
so 12.9. Jména Panny Marie
ne 13.9. 24. neděle v mezidobí
po 14.9. POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE SVÁTEK
út 15.9. Panny Marie Bolestné
st 16.9. Sv. Ludmily, mučednice
čt 17.9. Sv. Kornélia, papeže a Cypriána, biskupa
so 19.9. Sv. Januária, biskupa a mučedníka
ne 20.9. 25. neděle v mezidobí
po 21.9. SV. MATOUŠE, APOŠTOLA SVÁTEK
st 23.9. Sv. Pia z Pietrelciny, kněze
so 26.9. Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
ne 27.9. 26. neděle v mezidobí
po 28.9. SLAVNOST SV. VÁCLAVA, HLAVNÍHO
PATRONA ČESKÉHO NÁRODA
út 29.9. SV. MICHAELA, GABRIELA A
RAFAELA, ARCHANDĚLŮ
SVÁTEK
út 30.9. Sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

HISTORICKÝ KALENDÁŘ
1.9.1419 husitský dav napadl klášter klarisek Na
Františku a vyhnal řeholnice
1.9.1689 nar. Kilián Ignác Dientzenhofer, barokní
architekt a stavitel
1.9.1869 redemptoristé zřídili kolej u kostela P.
Marie a sv. Kajetána v Praze na Malé Straně
2.9.1894 zemř. Vojtěch Náprstek, vlastenec, mecenáš
3.9.1929 nar. Ludvík Ráža, režisér
4.9.1724 v Klementinu vysvěcena tzv. Zrcadlová
kaple P. Marie
4.9.1824 nar. Anton Bruckner, rakouský skladatel
5.9.1569 zemř. Pieter Bruegel st., nizozem. malíř
7.9.1774 vysvěcen pozdně barokní kostel P. Marie
v Malé Chuchli
7.9.1899 zemř. Karolina Světlá, spisovatelka

7.9.1914 nar. Lída Baarová (v.j. Ludmila Babková),
herečka
8.9.1624 bosí karmelitáni přesvětili luteránský kostel Nejsv. Trojice na kostel P. Marie Vítězné
8.9.1949 zemř. Richard Strauss, něm. skladatel
11.9.1899 nar. Metoděj P. Habáň, dominikán, teolog, filosof, publicista
13.9.1819 nar. Clara Schumannová, něm. klavíristka, skladatelka
13.9.1914 zemř. František Gellner, básník
14.9.1669 intronizován 15. pražský arcibiskup
Matouš Ferdinand Sobek z Bílenberka
14.9.1929 nar. Jaroslav Polc, kněz, univerzitní
profesor církevní historie a patrologie
15.9.1564 nar. Karel st. ze Žerotína, spisovatel,
politik, moravský šlechtic
16.9.1364 intronizován 2. pražský arcibiskup Jan
Očko z Vlašimi, první český kardinál
16.9.1919 papež Benedikt XV. jmenoval Františka
Kordače 31. pražským arcibiskupem
17.9.1949 Kajetán Matoušek vysvěcen tajně na
pražského světícího biskupa
19.9.1784 nar. Václav Prachner, sochař
19.9.1924 nar. Václav Žilka, flétnista, pedagog
20.9.1979 zemř. Ludvík Svoboda, armádní generál, čs. prezident
21.9.1774 zemř. papež Klement XIV., za jeho pontifikátu zrušen jezuitský řád
21.9.1934 nar. Leonard Cohen, amer. básník
23.9.1884 nar. Josef Váchal, malíř, grafik, řezbář
23.9.1939 zemř. Sigmund Freud, rak. lékař, psycholog, zakladatel psychoanalýzy
24.9.1914 nar. Jiří Kolář, básník, výtvarník
24.9.1974 zemř. Vladimír Boublík, kněz, profesor
fundament. teologie v Římě
25.9.1899 nar. Ondřej Sekora, prozaik, ilustrátor
25.5.1909 zemř. Ludvík Škrda, minorita, administrátor u sv. Jakuba na Starém Městě
26.9.1849 nar. Ivan Petrovič Pavlov, ruský fyziolog
(Nobelova cena 1904)
26.9.1889 nar. Martin Heidegger, něm. existenciální filosof
27.9.1094 pražský biskup Kosmas posvětil hlavní
oltář v ještě nedostavěném chrámu sv. Víta

27.9.1540 papež Pavel III. stvrzuje Tovaryšstvo J.
27.9.1659 vysvěcen kostel sv. Kosmy a Damiána
v Praze Na Slovanech biskupem Josefem Cortim
28.9.1929 slavnostní otevření svatovítské katedrály po její dostavbě
28.9.1929 u příležitosti oslav milénia mučednické
smrti sv. Václava uspořádána Svatovácl. výstava
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LITURGIE
so 12.9. požehnání katechetům arcidiecéze
Mariánskou pobožnost u M. Boží v den památky
Jména P.Marie ve 14.00 hod. vede Mons. ThDr.
Aleš Opatrný, biskupský vikář, poté následuje
prohlídka kostela s výkladem a společné posezení
na faře.
so 26.9. sv. Kosmy a Damiána
Svátek patronů univerzity oslavíme na místě
jednoho z prvních kostelů v Čechách, který byl
k jejich cti postaven ve St.Boleslavi. Tamní
kapitulní mše sv. začíná v 9. hod. v kryptě basiliky
sv. Václava.
ne 27.9. 26. neděle v mezidobí
Mše sv. u M. Boží jen v 9.30 hod.! Z důvodu
papežské návštěvy je večerní mše sv. v 21.00
hod. zrušena. Podobně nebude mše sv, ani v po
28.9., kdy se koná papežská bohoslužba ve
St.Boleslavi.
út 29.9. Veni Sancte
Tradiční mší sv. v Týnském chrámu v 11.00 hod.
Katolická
teologická
fakulta
zahájí
nový
akademický rok, a to prosbou o dary Ducha sv.

UDÁLOSTI VE FARNOSTI
NÁVŠTĚVA SV. OTCE BENEDIKTA XVI.
Přípravy na návštěvu Sv. otce Benedikta XVI. vrcholí. Papežská bohoslužba představuje vrchol
našeho letitého snažení znovu obnovit úctu k přednímu národnímu patronovi na nejstarším českém
poutním místě. V průběhu celých prázdnin se až
několikrát týdně scházely jednotlivé komise, aby
bylo vše organizačně bez potíží. Ve Staré Boleslavi se ve zvýšené intenzitě stále konají pracovní
brigády, oslovovali se sponzoři a propagovaly různé formy pomoci. Mnohé se již podařilo, ale stále
je dost práce ještě před námi. Proto všechny prosíme o pomoc fyzickou, finanční i duchovní.
Brigády ve St. Boleslavi se konají ve dnech 12.9.,
19.9., 22.9. a 24.9. vždy od 9.30 hod. (sraz na
děkanství). Info na tel. 602 457 200.
Eucharistická adorace v rámci přípravy farnosti na
papežskou návštěvu se koná v pá 11.9. od 16.00
hod. v Týnském chrámu.
Dárcovskou SMS na generální opravu basiliky sv.
Václava můžete zasílat ve tvaru DMS VACLAV na
tel. číslo 87 777. Cena jedné zprávy je 30 Kč, z toho 27 Kč jde na obnovu basiliky. Z loňského výtěžku sbírky jsme obnovili barokní mříž u martyria,
kde byl sv. Václava zavražděn.
Číslo účtu kapituly, na který lze zaslat dary na obnovu basiliky: 67610-006/2700. Vděčně Vám vystavíme potvrzení o přijetí daru.
Novéna (duchovní příprava) k papežské návštěvě
- byla našimi biskupy vyhlášena na období 8. –
16.9. Pravidelně budeme tento úmysl zařazovat i
při bohoslužbách v naší farnosti
Distribuce objednaných místenek bude probíhat
v první polovině září v jednotlivých farnostech.
Informace k návštěvě papeže v Brně i ve Staré
Boleslavi jsou k nalezení zejména na stránkách
Vyzýváme
všechny
www.navstevapapeze.cz.
věřící, aby se, pokud jim to zdravotní stav
dovoluje, zúčastnili papežské bohoslužby přímo na
místě. Slavení eucharistie s hlavou církve nemůže

televize nikdy nahradit, představuje vytvoření plného společenství viditelné církve a je současně i
manifestací víry našich katoliků.
Část letošního výtěžku Tříkrálové sbírky věnovala
naše farnost občanskému sdružení Cesta 121,
které pomáhá stárnoucím kněžím Obdrželi sme
poděkování od předsedy sdružení Antonína Randy
a informaci, že náš příspěvek byl použit pro Mons.
Milana Bezděka, dlouholetého spolupracovníka
litoměřické diecézní charity. Byla mu pořízena a
instalována schodišťová sedačka, díky níž se
Mons. Bezděk může přemisťovat ze svého bytu
v prvním patře do přízemí domu, Pán Bůh zaplať
všem, kteří se na Tříkrálové sbírce podíleli!

TÝNSKÉ LISTY
ZPRAVODAJ
číslo 174

září

LP 2009

PRAVIDELNÝ PROGRAM VE FARNOSTI :
V souvislosti s přípravou papežské návštěvy se
k pravidelnému programu ve farnosti vrátíme na
začátku října. Společná modlitba breviáře je však
již od 1.9.
Přihlášky k výuce náboženství naleznete u KT,
odevzdejte je vyplněné v sakristii kostela do 13.9.
Prezentace encykliky Benedikta XVI. Caritas in
veritate se uskuteční ve st 2.9. ve 14.00 hod.
v sídle ČBK.
Zveme srdečně na další z populárních akcí
lektorky Drahomiř Budinské. Tenokrát se v so 5.9.
koná přednáška o symbolice výzdoby Staroměstské mostecké věže. Sraz je v 14.30 hod. u sochy
Karla IV.
Berounský vikariát zve v so 19.9. na pouť k sv.
Ludmile na Tetín. Slavnostní bohoslužba začíná
v 10.00 hod., celebruje P. Josef Pecinovský, vikář.
Po ní následuje prohlídka tohoto památného
místa. Podrobný program pouti v Arcidiecézním
zpravodaji.
Ve dnech 5.-28.9. se v Praze uskuteční
mezinárodní
festival
duchovního
umění
Svatováclavské slavnosti, který pořádá Společnost
pro duchovní hudbu. Polední varhanní koncerty
v týdnu od 14.9. se uskuteční v Týnském chrámu.

______________________________________
Jen pro vnitřní potřebu farností
vydává Centrum duchovní správy při chrámu
Matky Boží před Týnem na Starém Městě pražském

