LITURGICKÝ KALENDÁŘ
3.9. Sv. Řehoře Velikého, papeže
4.9. 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. 24. neděle v mezidobí
12.9. Jména Panny Marie
13.9. Sv. Jana Zlatoústého, biskupa
14.9. POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE
SVÁTEK
15.9. Panny Marie Bolestné
16.9. Sv. Ludmily, mučednice
17.9. Sv. Kornélia a Cypriána, mučedníků
18.9. 25. neděle v mezidobí
19.9. Sv. Januária, biskupa a mučedníka
20.9. SV. Ondřeje Kim Tae-gona a druhů
21.9. SV. MATOUŠE, APOŠTOLA
SVÁTEK
23.9. Sv. Pia z Pietrelciny, kněze
25.9. 26. 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
čt 29.9. SV. MICHAELA, GABRIELA A
RAFAELA, ARCHANDĚLŮ
SVÁTEK
pá 30.9. Sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
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HISTORICKÝ KALENDÁŘ
1.9.1941 zemř. Jiří Orten (v. j. Ohrenstein), básník
3.9.1966 zemř. František Cinek, kněz, teolog
5.9.1561 po 140 letech znovu obsazen arcibiskupský stolec v Praze Antonínem Brusem z Mohelnice
6.9.1766 nar. John Dalton, angl. fyzik a chemik
7.9.1731 nar. Antonín Jan Brosman, kněz, piarista,
skladatel duchovní hudby
7.9.1836 v Praze korunován Ferdinand I. (pod jménem Ferdinand V.) za českého krále
8.9.1921 zemř. Jan Janský, lékař, objevitel čtyř
krevních skupin
9.9.1191 zemř. Konrád II. Ota z rodu Přemyslovců,
moravský markrabě a český kníže

11.9.1941 zemř. Anna Zelíková, členka III. řádu
karmelitek
12.9.1926 ve františkánském klášteře v Hájku u
Prahy se konala manifestace katol. mládeže
14.9.1321 zemř. Dante Alighieri, ital. básník
15.9.1976 zemř. Josef Sudek, fotograf
16.9.1936 zemř. Zikmund Rudl, malíř fresek
16.9.1986 zemř. Karel Svolinský, malíř, grafik
18.9.1881 položen základní kámen k basilice sv.
Václava v Praze-Smíchově
19.9.1846 v La Salettě se zjevila P. Maria
21.9.1946 nar. Daniela Kolářová, herečka
22.9.1886 zemř. Jan Merell, kněz, biblista, profesor
na KTF UK, děkan CMBF v Litoměřicích
23.9.1871 nar. František Kupka, malíř, grafik
25.9.1626 zemř. Mikuláš Dačický z Heslova, spisovatel, kronikář
25.9.1906 nar. Dmitrij Dmitrijevič Šostakovič, ruský
skladatel, klavírista, hud. pedagog
26.9.1986 Jan Lebeda, kanovník Metropolitní kapituly se stal generálním vikáře pražské arcidiecéze
27.9.1271 nar. Václav II., český a polský král
27.9.1611 zemř. Bartoloměj Spranger, nizozemský
malíř ve službách Rudolfa II.
28.9.1971 zemř. Bohuslav Reynek, básník, překladatel, malíř, grafik
28.9.1991 zemř. Miles Davis, amer. jazzový trumpetista, kapelník, skladatel
29.9.1751 nar. Joachim Anton Cron, cisterciák, profesor teologie, děkan KTF UK
29.9.1771 vysvěcen nový farní kostel sv. Matěje
v Praze-Dejvicích
30.9.1906 nar. Václav Smetáček, dirigent, skladatel, hobojista, pedagog
30.9.1931 nar. Štěpánka Haničincová, herečka

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; čt 15:00–17:00

LITURGIE
pá 16.9. Památka sv. Ludmily
Mši svatou v basilice sv. Jiří v 18:00 bude sloužit
pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.
Liturgii hudebně doprovodí Pražská katedrální
schola Jiřího Hodiny. Více www.svataludmila.cz.
Svatováclavské slavnosti
V út 27.9. v 17:00 se na Václavském nám. (u sochy
sv. Václava) koná další Svatováclavské duchovní
zastavení. Modlíme se společně za vlast s O. kardinálem. Připojte se k nám.
Ve st 28.9. již v 6:25 začíná pražská pouť k hrobu sv.
Václava v katedrále sv. Víta modlitbou Anděl Páně a
ranních chval, následuje v 7:00 mše sv. přímo na
hrobě českého knížete. Zveme všechny věřící a
ctitele sv. Václava, zvláště z Prahy, poté lze dále
pokračovat v pouti do St. Boleslavi.
Národní svatováclavská pouť – program naleznete
na plakátcích a na www.apha.cz. Hlavní poutní mši
v 10:00 na Mariánském náměstí bude předsedat
Mons. Vojtěch Cikrle, homilii přednese O. kardinál
Joachim Meisner. 27.9. a 28.9. večerní bohoslužba
v Týně nebude.
čt 29.9. návštěva O. kardinála Dominika Duky
Srdečně všechny zveme ke slavnostní mši sv.
v kostele sv. Haštala v 18:00, kterou pan kardinál
zakončí svou návštěvu naší farnosti. Prohlédne si
kostel sv. Haštala, sv. Havla, seznámí se s probíhající rekonstrukcí střechy Týnského chrámu,
navštíví zástupce MHMP a setká se se zástupci
farnosti. Večerní mše sv. u M. Boží ten den nebude.

UDÁLOSTI VE FARNOSTI
Do farnosti přijmeme kostelníka a současně pomocníka pro péči o Týnský chrám (bližší info na tel:
602 457 200). Nabízíme rovněž ubytování věřícímu
mimopražskému studentovi, který má zájem se
aktivně zapojit do života naší farnosti. Doporučení
duchovního správce podmínkou, zkušenosti z práce
v církevním prostředí jsou vítány.

Intenzivně pokračuje generální oprava krovu a střechy Týnského chrámu. Rekonstrukci podpořilo MK
ČR dalším 1 mil. Kč z rezervního fondu. Pracuje se
na hlavní střeše v prostoru mezi věžemi, kde je část
střechy již pokryta novou krytinou. I jednotlivec dle
svých možností může pomoci. Cena 1 ks prejzy
(střešní tašky) je cca 23,- Kč. Na požádání vystavíme darovací smlouvu. Předem děkujeme za každou
podporu.

Podobně nabízíme potřebnou přípravu zájemcům o
křest či další svátosti.

Na přelomu července a srpna zavítali do Týnského
chrámu tisíce mladých poutníků mířících přes Prahu
do polského Krakowa na setkání s papežem
Františkem, zejména ze Španělska, Panamy a USA.
Společné modlitby i bohoslužby mladých z celého
světa mohly každého povzbudit a potěšit.

Ve středu 7.9. se v pražském knihkupectví Paulínky
při příležitosti vydání českého překladu uskuteční od
17.00 hodin prezentace postsynodální apoštolské
exhortace o lásce v rodině Amoris laetitia (Radost z
lásky).

V srpnu jsme se rozloučili se zesnulou pí Marií
Prcínovou - dlouholetou a velmi obětavou kostelnicí
a pomocnicí ve farnosti Nejsv. Trojice v Podskalí.
Děkujeme za její službu a svěřujeme ji Božímu
milosrdenství. R.I.P.
PRAVIDELNÝ PROGRAM VE FARNOSTI (OD 21.9.2016)
Společenství modlitby:
po 17:00 Týn
Sv. růženec:
po-pá 11:55 s.Havel, ne 9:05 Týn
Modlitba ranních chval:
st 8:00 M. Boží
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 o víře:
čt 19:00 Týn
Hovory s katechumeny:
st 17:00 Týn
Pěvecké sbory:
út 18:00 a st 18:30 Týn
čt 17:30 s. Havel, čt 18.30 Celetná 13
Brigáda na zahradě u sv. Haštala: 3. a 10.9. od 9:00
Výuka náboženství dětí (již od 8.9.):
čt 17:00 Týn
Přihlášky k výuce náboženství dětí, kterou opakovaně nabízíme, naleznete vzadu v kostele na stolku
s tiskovinami. Prosíme o jejich vyplnění a odevzdání
v sakristii kostela. Pravidelné setkávání bude vždy ve
čtvrtek 17:00−17:45, první 8.9. (info na tel. 602
457 200). Je velmi důležité, aby děti byly postupně
uváděny jak do obsahu, tak i do života z víry.

Korunovační slavnosti pořádané u příležitosti 700.
výročí narození Karla IV. proběhnou ve dnech 3.–
4.9. Na odborné rekonstrukci korunovace Karla IV.
českým králem se podílí kromě Univerzity Karlovy,
MHMP a Arcibiskupství pražského i naše farnost
(www.korunovacnislavnosti.cz).
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Týnská schola otevírá sbor pro děti od 7 do 12 let.
Cílem je postupné uvedení do liturgického zpěvu.
Zkoušky vždy ve čt od 17 do 18 hodin v sakristii u sv.
Havla od 6.10. (sbormistr pí Markéta Kahoferová).

Ve dnech 29.-30. září 2016 se v klášteře u sv. Jiljí
koná Mezinárodní vědecká konference k 800.
výročí založení Řádu kazatelů - dominikánů. Více
informací a celý program na www.op.cz.
MATKA BOŽÍ PŘED TÝNEM
MŠE SV.:

NEDĚLE 9.30 A 21.00 HOD.
ÚT,ST,ČT 18.00, PÁ 15.00, SO 8.00 HOD.

SV. HAVEL
MŠE SV.:
NEDĚLE 8.30 HOD., PO-PÁ 12.15
Z iniciativy Nadace Charty 77 vznikla veřejná sbírka
na nový zvon Václav pro kostel sv. Havla. Jeho odlití
a zavěšení bude aktem poděkování Bohu za dar
svobody a připomínkou těch, kdo se o ni zasloužili,
zvláště zesnulého prezidenta Václava Havla. Více
informací o sbírce www.zvonvaclav.cz.
Děkujeme za Vaši podporu při pátečních sbírkách
na opravy okenic ve věžích sv. Havla.

SV. HAŠTAL
MŠE SV.: 1. A POSLEDNÍ NEDĚLE V MĚSÍCI V 11 HOD.
Úklid kostela sv. Haštala v so 24.9. od 9 hod.

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

