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3.9. Sv. Řehoře Velikého, papeţe
5.9. 23. neděle v mezidobí
7.9. Sv. Melichara Grodeckého, mučedníka
8.9. NAROZENÍ PANNY MARIE SVÁTEK
9.9. Sv. Petra Klavera, kněze
10.9. Bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka
11.9. Jména Panny Marie
12.9. 24. neděle v mezidobí
13.9. Sv. Jana Zlatoústého, biskupa
14.9. POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŢE SVÁTEK
15.9. Panny Marie Bolestné
16.9. Sv. Ludmily, mučednice
17.9. Sv. Kornélia a Cypriána
19.9. 25. neděle v mezidobí
20.9. Sv. Ondřeje Kim Tae-gona, Pavla
Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků
21.9. SV. MATOUŠE, APOŠTOLA SVÁTEK
23.9. Sv. Pia z Pietrelciny, kněze
26.9. 26. neděle v mezidobí
27.9. Sv. Vincence z Paula, kněze
28.9. SLAVNOST SV. VÁCLAVA, HLAV.
PATRONA ČESKÉHO NÁRODA
29.9. SV. MICHAELA, GABRIELA A
RAFAELA, ARCHANDĚLŮ
SVÁTEK
30.9. Sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

HISTORICKÝ KALENDÁŘ
1.9.1600 zemř. Tadeáš Hájek z Hájku, přírodovědec, hvězdář, lékař, matematik
2.9.1990 otevřena první Základní církevní škola
sester Voršilek v Ostrovní ulici v Praze 1
3.9.1965 papeţ Pavel VI. vydal encykliku „Mysterium fidei“ – učení o eucharistii
4.9.1890 při povodni pobořen Karlův most
4.9.1965 zemř. Albert Schweitzer, něm.-franc.
teolog, lékař, varhaník (Nobel. cena 1952)
5.9.1715 nar. Ignác Raab, barokní malíř
5.9.1735 nar. Johann Chr. Bach, něm. skladatel
5.9.1795 nar. Antonín Václav Ţítek, kněz, skladatel, autor literatury pro mládeţ
6.9.1945 nar. Petr Novák, zpěvák, skladatel

7.9.1650 z Vídně do Staré Boleslavi navráceno
Palladium Země České
7.9.1930 slavnostně vysvěcen nový kostel Krista
Krále v Praze-Vysočanech
10.9.1925 nar. Jan Sedláček, malíř, grafik
10.9.1945 zemř. Josef Gočár, architekt
11.9.1735 nar. Josef Maria Colloredo-Wallsee,
velmistr řádu Maltézských rytířů
14.9.1930 obnovení české provincie dominikánů
14.9.1950 objeveny Koněpruské jeskyně na Berounsku
16.9.1715 dokončen kostel sv. Klimenta na Starém městě praţském
16.9.1905 nar. Vladimír Holan, básník
17.9.1910 nar. František Hrubín, spisovatel
18.9.1350 Karel IV. poloţil základní kámen k augustinián. klášteru s kostelem v Praze-Karlově
20.9.1785 papeţ Pius VI. bulou „Cunctis ubique“
zřídil sufragánní biskupství v Č. Budějovicích
21.9.1520 zemř. Viktorin Kornel ze Všehrd, humanista, právník
21.9.1930 vysvěcen nově zbudovaný kostel sv.
Václava v Praze-Vršovicích
23.9.1160 narozen sv. Jan z Mathy, zakladatel řádu trinitářů
23.9.1995 slavnostně vysvěcen nový kostel P.
Marie Pomocné ve Zlatých Horách
24.9.1735 zemř. Petr Brandl, barokní malíř
26.9.1650 na Staroměstském náměstí v Praze
vztyčen mariánský sloup
27.9.1540 papeţ Pavel III. potvrdil jezuitský řád,
zaloţený r. 1534 Ignácem z Loyoly
27.9.1630 nar. Michael L. Willmann, barok. malíř
27.9.1660 zemř. sv. Vincenc z Pauly, franc. kněz,
zakladatel lazaristů a vincentek
27.9.1885 slavnostně vysvěcen kostel sv.
Václava v Praze-Smíchově
28.9.995 vyvraţděním Slavníkovců na Libici se
Praha stala centrem sjednocených Čech
28.9.1330 zemř. Eliška Přemyslovna, královna
28.9.1905 poloţen základní kámen Městského
divadla v Praze na Vinohradech
29.9.1970 papeţ Pavel VI. prohlásil sv. Terezii
z Avily za učitelku církve
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LITURGIE
so 11.9. jáhenské svěcení
Vzkládáním rukou a modlitbou O. arcibiskupa
přijmou v katedrále v 10.00 hod. jáhenské svěcení dva bohoslovci praţské arcidiecéze: PhDr.
Radim Cigánek a Martin Sklenář. Modleme se za
vytrvalost a pomoc Ducha sv. v jejich významném
ţivotním poslání.
čt 16.9. památka sv. Ludmily
Českou kněţnu sv. Ludmilu, uctíme při bohosluţbě v basilice sv. Jiří na Praţském hradě v den její
památky v 18.00. Od 17.00 budou předcházet
nešpory s gregoriánskými zpěvy.
st 29.9. Veni Sancte
Naše teolog. fakulta začne svůj akademický rok
opět v Týnském chrámu bohosluţbou v 11 hod.
zvanou „Veni Sancte“. Hlavním celebrantem bude
arcibiskup praţský, koncelebrují profesoři fakulty.
NÁRODNÍ SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ
Rok po návštěvě sv. Otce Benedikta XVI. zveme
všechny poutníky a ctitele sv. Václava do Staré
Boleslavi – na místo, které významně ovlivnilo
ţivot celé země.
V ne 26.9. oslavíme bohosluţbou v 18.00 hod.
patrony starobylé Kolegiátní kapituly sv. Kosmu a
Damiána v kryptě basiliky sv. Václava.
V po 27.9. ve 14 hod. bude O. arcibiskupem odhalena pamětní deska v Praze u staroměstské
mostecké věţe na začátku Karlova mostu v místech, kde stával svatováclavský sloup na památku dávného zázraku. Místo bylo archeologicky
doloţeno a bude nyní trvale vyznačeno. Naše
farnost na tom má svůj podíl.

Téhoţ dne od 17 do 18 hod. se veřejně přihlásíme k našemu kníţeti na Václavském nám. u jeho
sochy při Svatováclavském duchovním zastavení.
Ve St. Boleslavi, v kryptě basiliky sv. Václava bude od 18.00 slouţena mše sv. z vigilie. V 19.50
uvítáme růţemi přivezenou relikvii sv. Václava a
od 20.00 je moţnost účastnit se svatováclavského koncertu a zpívaných nešpor.
Út 28.9. začne v basilice sv. Václava 6.25 modlitbou Anděl Páně a modlitbou se čtením. Následují mše sv. v kryptě v 7.00, 8.00 a 9.00.
Slavnostní koncelebrované poutní bohoslužbě
v 10.00 na Mariánském náměstí bude předsedat
Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup praţský.
Odpoledne je moţnost se zúčastnit komentované
prohlídky basiliky sv. Václava v 14.30 či pestrých
hudebních a divadelních programů na pódiích na
Mariánském náměstí. V 16.50 vyprovodíme relikvii sv. Václava na zpáteční cestu a slavnostní
den ukončíme v 17.00 bohosluţbou v basilice sv.
Václava. Ve stejném čase v basilice P.Marie zazní koncert Hudby Hradní stráţe.
Během celého dne bude moţné navštívit všechny
staroboleslavské chrámy aţ do 19 hod. Svátost
smíření bude moţné přijmout v basilice sv. Václava během dopoledne a u P.Marie v průběhu dne.
Slavnosti proběhnou také v praţské katedrále.
V den slavnosti bude v 7.00 slouţena mše sv.
v kapli sv. Václava. V podvečer od 17.00 se uskuteční české zpívané nešpory a den zakončí
slavnostní mše sv. v 18.00, jejíţ hlavním celebrantem bude Mons. Dominik Duka.

UDÁLOSTI VE FARNOSTI
V prázdninových dnech postihly severní Čechy ničivé povodně. Škody se vyšplhaly do desítek miliónů korun, zasaţeno bylo i mnoho kostelů. 15.8.
jsme při poutních bohosluţbách vybrali 22.340 Kč
na pomoc farnosti v Raspenavě. Z rozpočtu farnosti jsme odeslali dalších 10 tis. Kč. Pán Bůh
odměň všechny dárce za solidaritu s potřebnými!
Je moţné přispívat i prostřednictvím dárcovských
textových ve tvaru DMS POVODNE2010 na číslo
87 777.

Během prázdninových dní jsme obdrţeli mnoţství
pohlednic a pozdravů z nejrůznějších koutů země.
Všem, kteří na svou farnost nezapomněli ani ve
dnech volna, upřímně děkujeme.
PRAVIDELNÝ PROGRAM VE FARNOSTI (OD 20.9.)
Modlitba nešpor:
čt při večerní mši sv.
Modlitba ranních chval:
pá 8.00 M. Boţí
ne 7.30 s. Havel
Pěvecké sbory:
út 19.00 Týn
čt 17.30 s. Havel, čt 19.00 Celetná 13
Společenství modlitby:
po 17.00 Týn
Chvíle nad Písmem:
po 18.00 Týn
Výuka náboţenství:
st 17.00 Týn
Hovory o víře:
st 18.45 Týn
Hovory s katechumeny:
čt 18.45 Týn
Brigáda ve Staré Boleslavi:
25.9.od 9.30
sraz na děkanství
Pomoc St.Boleslavi: DMS VACLAV na tel. 87 777
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Na podzimní výlet s přespáním v přírodě se vydáme ve dnech 10.-11.9., cílem bude tentokrát Rokycansko. Odjezd v pá po bohosluţbě. Bliţší info
602 528 030.
Lektorka D.Budinská provede zájemce kostelem
sv. Kateřiny v Praze 2 ve st 15.9. Sraz na místě
po ukončení bohosluţby v 16.30 hod. Přístup je
moţný ze zahrady, obklopující psych. kliniku.
Další prohlídka kostela sv. Jindřicha ve čt 23.9.
od 16.45 hod. Následovat bude přednáška o dějinách významné předmozartovské hudby cítolibských mistrů
V so 18.9. se na Tetíně uskuteční pouť ke sv.
Ludmile. Program začíná v 10.00 mší sv., po
občerstvení pokračuje v 13.00 přednáškou prof.
Jana Royta Svatá Ludmila a sv. Václav. V 15.00
bude udíleno poţehnání a den zakončí koncert
smyčcového kvarteta „Uniquartet“.
V Koclířově se ve dnech 24.-28.9. uskuteční 1.
regionální evropský kongres Světového apoštolátu Fatimy. Podrobný program a přihlášky na
www.cm-fatima.cz

Donatello: Sv. Kosma a Damián (1428-35)

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

