LITURGICKÝ KALENDÁŘ
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2.9. 22. neděle v mezidobí
3.9. Sv. Řehoře Velikého, papeže
7.9. Sv. Melichara Grodeckého, kněze
8.9. NAROZENÍ PANNY MARIE
SVÁTEK
9.9. 23. neděle v mezidobí
10.9. Bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka
12.9. Jména Panny Marie
13.9. Sv. Jana Zlatoústého, biskupa
14.9. POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE SVÁTEK
15.9. Panny Marie Bolestné
16.9. 24. neděle v mezidobí
17.9. Sv. Kornélia a Cypriána, mučedníků
19.9. Sv. Januária, biskupa a mučedníka
20.9. Sv Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla
Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků
21.9. SV. MATOUŠE, APOŠTOLA SVÁTEK
25.9. 25. neděle v mezidobí
26.9. Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
27.9. Sv. Vincence z Paula, kněze
28.9. SLAVNOST SV. VÁCLAVA, HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA
29.9. SV.MICHAELA, GABRIELA A RAFAELA
ARCHANDĚLŮ
SVÁTEK
30.9. 26. neděle v mezidobí

HISTORICKÝ KALENDÁŘ
1.9.1557 zemř. Jacques Cartier, mořeplavec
1.9.1992 zahájilo činnost Arcibiskupské gymnázium v Praze 2
2.9.1347 korunovace Karla IV. a jeho manželky
Blanky na Pražském hradě v chrámu sv. Víta
3.9.1347 Karel IV. založil před hradbami St. Města klášter karmelitánů u Panny Marie Sněžné
3.9.1667 zemř. Alonso Cano, španěl. architekt,
3.9.1942 zemř. Antonín Bořek-Dohalský, šlechtic,
arcib. kancléř, kanovník metropol. kapituly
4.9.1942 zemř. sv. Gorazd (vl. jm. Matěj Pavlík),
biskup pravoslavné církve, ukryl parašutisty
5.9.1997 zemř. bl. Matka Tereza z Kalkaty, zakladatelka „Misionářek lásky“
7.9.1692 zemř. Matěj Václav Šteyer, kněz, jezui-

ta, jazykovědec, založil „Dědictví sv. Václava“
8.9.1157 nar. Richard I. Lví srdce, anglický král
9.9.1912 zemř. Jaroslav Vrchlický, básník
9.9.1912 zemř. František Srdínko, probošt starobol. kapituly, historik, spisovatel
9.9.1942 zemř. Arnošt Vykoukal, benediktin, opat
Emauzského kláštera, vězněn v Dachau
10.9.1652 nar. Jan Sladký-Kozina, sedlák, vůdce
povstání Chodů proti Lomikarovi
11.9.1702 vysvěcen chrám sv. Jakuba na pražském Starém Městě biskupem V. Seyplem
13.9.1592 zemř. Michel de Montaigne, franc. filosof a spisovatel
13.9.1782 nar. Václav M. Pěšina z Čechorodu,
kanovník Metropol. kapituly, národní buditel
13.9.1917 nar. František Kotalík, teolog, biblista,
kanovník svatovítský
14.9.407 zemř. sv. Jan Zlatoústý, učitel církve
14.9.1937 zemř. Tomáš Garrigue Masaryk, první
prezident ČSR, filosof, sociolog
15.9.1867 nar. Petr Bezruč, básník
16.9.1627 arcibiskup kardinál Harrach uvedl karmelitány do kostela sv. Havla v Praze
16.9.1817 Václav Hanka nalezl Rukopis královédvorský
16.9.1977 zemř. Maria Callas, ital. pěvkyně
17.9.1122 zemř. Heřman, biskup, kanovník svatovítský, probošt staroboleslavský
17.9.1832 nar. Miroslav Tyrš, spoluzakladatel
čes. tělovýchovného hnutí – Sokola
19.9.1812 zemř. Amschel M. Rothschild, amer.
finanční podnikatel
19.9.1922 nar. Emil Zátopek, atlet
20.9.1957 zemř. Jean Sibelius, finský skladatel
21.9.1452 nar. Girolamo Savonarola, ital. nábožen. reformátor a kazatel
21.9.1832 zemř. Walter Scott, skotský spisovatel
21.9.1902 nar. Toyen (vl. jm. Marie Čermínová),
česká malířka a grafička
25.9.1212 císař Friedrich II. ve Zlaté bule sicilské
udělil českému panovníku dědičný titul královský
25.9.1897 nar. William Faulkner, amer. spisovatel (Nobelova cena 1949)
25.9.1962 zemř. Silvestr M. J. Braito, dominikán

26.9.1897 nar. Pavel VI. (vl. jm. Giovanni Battista
Montini), papež v letech 1963-78
26.9.1917 zemř. Edgar Degas, franc. malíř
27.9.1787 zemř. Ignác Fr. Platzer, český sochař
30.9.1887 nar. Oskar Brázda, malíř

CENTRUM 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: po, st, pá
8.30 – 11.00
út, čt
15.00 – 17.00

LITURGIE
so 8.9. Svátek Narození Panny Marie
M. Boží 8.00
Loreta v klášteře v Hájku 10.30
Na poutním místě Hájek u Prahy bude v tento den
slavena pouť. V 8.30 vychází od budovy fary v Litovicích u Hostivice procesí za doprovodu barokních zpěvů v podání souboru Ritornello.
ne 16.9. Svátek sv. Ludmily
s. Havel 8.00
M. Boží 9.30, 21.00
basilika sv. Jiří 18.00
Bohoslužbě v basilice sv. Jiří na Pražském hradě
budou předcházet nešpory ze svátku sv. Ludmily,
za doprovodu chorálního sboru Schola Egidiana.
pá 28.9. Slavnost sv. Václava
s. Havel ---M. Boží 15.00
Ve Staré Boleslavi se uskuteční další Národní
svatováclavská pouť, slavnostní poutní mši sv.
v 10.00 hod. bude na Mariánském náměstí předsedat Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký
a metropolita moravský. Rozpis bohoslužeb a dalšího programu je na plakátcích. V katedrále sv.
Víta, Václava a Vojtěcha bude Mons. Karel
Herbst, pomocný biskup pražský, sloužit mši sv.
v 18.00 hod. Bohoslužbě předcházejí v 17.00
hod. české zpívané nešpory.
V předvečer slavnosti se od 17.00 hod. uskuteční
Svatováclavské duchovní zastavení u sochy sv.

Václava na Václavském náměstí. Na přípravě této
modlitebně-připomínkové akce se opět podílí také
naše farnost.
ne 30.9. 26. neděle v mezidobí
Při všech bohoslužbách proběhne Svatováclavská sbírka na církevní školství. Loni bylo vybráno
610.497 Kč, finance pomohly rozvoji církevním
školám působícím v Arcidiecézi pražské.
po 1.10. „Veni Sancte Spiritus…“
pontifikální mše sv. - M. Boží 9.00
Do nového akademického roku si budou v naší
farnosti vyprošovat dary Ducha sv. studenti a
pedagogové pražské Katolické teologické fakulty.

UDÁLOSTI VE FARNOSTI
Po 12 letech vysilujícího úsilí mnoha z nás při obnově nejstaršího českého poutního místa ve Staré Boleslavi je naše práce ukončena. Od 1.7. byl
novým proboštem jmenován P. Libor Bulín a P.
Vladimír k 15.9.2012 uvolňuje kanonikát ve Staroboleslavské kapitule, který zastával od r. 1996.
Děkujeme Pánu Bohu, že se podařilo znovu uvést
v život Svatováclavskou pouť, a to na celonárodní
úrovni (poprvé v r. 2002), a že nám dokonce dopřál přivítat na tomto místě viditelnou hlavu katolické církve. Otec kardinál pověřuje P. Vladimíra
nyní novým posláním souvisejícím s Metropolitní
kapitulou a obnovou katedrály, jakožto hlavního
duchovního centra pražské arcidiecéze.
Poslední červencovou neděli odešel ve věku neuvěřitelných 103 let do Otcova domu kněz naší farnosti, minorita P. Bernardin Josef Mráz. Zemřel
v 86. roce řeholních slibů a v 81. roce kněžství, v
klášteře minoritů u sv. Jakuba strávil 62 let. R.I.P.
Velké poděkování za příspěvek z výtěžku Tříkrálové sbírky jsme obdrželi od ředitelky Katolické
mateřské školy v Berouně. Naše farnost se totiž
rozhodla částí vybraného obnosu podpořit její rozvoj. Koledníky i dárce může potěšit, že za shromážděné prostředky tam pořídili nové didaktické
pomůcky, výtvarný materiál a také nové vchodové

dveře do budovy. Upřímné díky všem, kteří pomohli!
PRAVIDELNÝ PROGRAM VE FARNOSTI (OD 17.9.)
Společenství modlitby:
po 17.00 Týn
Sv. růženec:
po-pá 11.55 s.Havel, ne 9.05 Týn
Adorace:
1. út v měsíci 18.45 Týn
Modlitba nešpor:
čt při večerní mši sv.
Modlitba ranních chval:
st 8.00(!) M. Boží
ne 7.30 s. Havel
Pěvecké sbory:
út 19.00 Týn
čt 17.30 s. Havel, čt 18.30 Celetná 13
Hovory o víře:
čt 19.00 Týn
Hovory s katechumeny:
st 18.45 Týn

TÝNSKÉ LISTY
ZPRAVODAJ
číslo 207

září

LP 2012

Ve dnech 20.-21.9. pořádá KTF UK konferenci
Současné otázky misie a evangelizace. Akce se
koná při příležitosti 50. výročí zahájení II. Vatik.
koncilu. Podrobný program na www.cskt.cz.
Prožít romantické babí léto v přírodě zveme všechny, komu nevadí spát pod širým nebem. Farní
výlet se uskuteční ve dnech 21.-22.9., lokalita bude ještě upřesněna, odjezd po páteční odpolední
mši sv. Bližší info na 602 457 200.
Svobodní a bezdětní ve věku 29-42 let, kteří hledají svého životního partnera, se mohou zúčastnit
Víkendu pro nezadané ve dnech 21.-23.9., konaném v Arcidiecézním centru pro mládež v PrazeKunraticích. Přihlášky: spolecne70@volny.cz.
Bratři kapucíni zvou na výstavu Ars moriendi otevřenou do konce listopadu v Loretě. Výstava
pojednává o tamních kryptách a historii pohřbívání v kapucínských konventech.
V průběhu celého září mohou uměnímilovní lidé
navštívit 21. ročník Svatováclavských slavností.
Koncerty duchovní hudby se odehrávají v pražských i mimopražských kostelích, podrobný program na www.svatovaclavske.cz.
Náročnějším čtenářům doporučujeme zajímavou
knihu „Běda církvi“. Bonaventura Bouše burcující.
Autor V. Novotný, docent na KTF UK předkládá
ucelený portrét jednoho z významných teologů.

Mater Dolorosa, Vecellio Tiziano, 1553-54

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

