LITURGICKÝ KALENDÁŘ
22. neděle v mezidobí
Sv. Melichara Grodeckého, kněze
NAROZENÍ PANNY MARIE
SVÁTEK
Sv. Petra Klavera, kněze
23. neděle v mezidobí
Jména Panny Marie
Sv. Jana Zlatoústého, biskupa
POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE SVÁTEK
Panny Marie Bolestné
Sv. Ludmily, mučednice
24. neděle v mezidobí
Sv. Januária, biskupa a mučedníka
Sv Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla
Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků
čt 21.9. SV. MATOUŠE, APOŠTOLA
SVÁTEK
so 23.9. Sv. Pia z Pietrelciny, kněze
ne 24.9. 25. neděle v mezidobí
út 26.9. Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
st 27.9. Sv. Vincence z Paula, kněze
čt 28.9. SLAVNOST SV. VÁCLAVA, HLAVNÍHO
PATRONA ČESKÉHO NÁRODA
pá 29.9. SV. MICHAELA, GABRIELA A RAFAELA,
ARCHANDĚLŮ
SVÁTEK
so 30.9. Sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
ne 3.9.
čt 7.9.
pá 8.9.
so 9.9.
ne 10.9.
út 12.9.
st 13.9.
čt 14.9.
pá 15.9.
so 16.9.
ne 17.9.
út 19.9.
st 20.9.

HISTORICKÝ KALENDÁŘ
1.9.1557 zemř. Jacques Cartier, franc. mořeplavec
1.9.1992 zahájilo činnost Arcibiskupské gymnázium
v Praze a Křesťanský domov mládeže
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
3.9.1942 zemř. Antonín Bořek-Dohalský, šlechtic,
arcibiskupský kancléř, kanovník metropol. kapituly
4.9.1907 zemř. Edvard Grieg, norský skladatel
5.9.1997 zemř. sv. Matka Tereza z Kalkaty, zakladatelka „Misionářek lásky“
6.9.1857 nar. František Přikryl, kněz, kronikář
7.9.1692 zemř. Matěj Václav Šteyer, kněz, jezuita

8.9.1157 nar. Richard I. Lví srdce, anglický král
9.9.1912 zemř. Jaroslav Vrchlický, básník, dramatik
9.9.1942 zemř. Arnošt Vykoukal, benediktin, opat
Emauzského kláštera, vězněn v Dachau
10.9.1652 nar. Jan Sladký-Kozina, vůdce povstání
Chodů proti Lomikarovi
11.9.1702 vysvěcen chrám sv. Jakuba na pražském Starém Městě biskupem V. Seyplem
12.9.1987 proveden průzkum ostatků uložených
v oltáři sv. Prokopa v kostele Všech svatých
13.9.1592 zemř. Michel de Montaigne, francouzský filosof a spisovatel
13.9.1782 nar. Václav M. Pěšina z Čechorodu,
kanovník Metropolitní kapituly, národní buditel
14.9.407 zemř. sv. Jan Zlatoústý, učitel církve
14.9.1937 zemř. Tomáš Garrigue Masaryk, první
prezident ČSR, filosof, sociolog
15.9.1582 zemř. Jindřich Dvorský z Helfenburka,
opat kláštera na Slovanech, děkan u sv. Apolináře
16.9.1627 arcibiskup kardinál Harrach uvedl karmelitány do kostela sv. Havla v Praze
16.9.1897 papež Lev XIII. prohlásil premonstrátského kněze Hroznatu za blahoslaveného
17.9.1122 zemř. Heřman, biskup, kanovník svatovítský, probošt staroboleslavský
17.9.1832 nar. Miroslav Tyrš, spoluzakladatel čes.
tělovýchovného hnutí – Sokola
18.9.1807 nar. Karel Slavoj Amerling, přírodovědec, filosof, pedagog
19.9.1862 zemř. Vilém Václav Slavíček, děkan
metropolitní kapituly, rektor UK
21.9.1452 nar. Girolamo Savonarola, reformátor
21.9.1832 zemř. Walter Scott, skotský spisovatel
21.9.1902 nar. Toyen, česká malířka a grafička
21.9.2002 slavnostně otevřen nový Dům bible
v Praze-Kobylisích
23.9.1907 nar. František Filipovský, herec
25.9.1212 císař Friedrich II. ve Zlaté bule sicilské
udělil českému panovníkovi dědičný titul královský
25.9.1962 zemř. Silvestr M. J. Braito, dominikán,
teolog, spisovatel, za komunismu vězněn
26.9.1897 nar. Pavel VI. (v.j. 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
28.9.1837 z francouzského Nancy přijely do Prahy
první čtyři boromejky
30.9.1887 nar. Oskar Brázda, malíř
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LITURGIE
pá 15.9. Fatima naše naděje
Ve dnech 15.9. až 16.10. putuje v letošním jubilejním roce socha P. Marie Fatimské po českých a
moravských diecézích. V pá 15.9. bude v katedrále
sv. Víta v 17:00 pontifikální mše sv. s O. kardinálem, po ní společná cesta z katedrály do Lorety za
zpěvu písní a modliteb. Program začíná už v 16:00
modlitbou před milostnou sochou v katedrále.
so 16.9. Sv. Ludmily
Na Tetíně bude slavena tradiční pouť, bohoslužbu
od 11:00 bude sloužit Mons. Václav Malý, od 14:00
v kostele proběhne přednáška Jiřího Grygara na téma Věda a víra. Součástí programu bude také koncert a divadelní představení pro děti.
V předvečer svátku se od 19:00 uskuteční na Levém Hradci, kde dle tradice sv. Ludmila žila a
založila kostel sv. Klimenta, vigilie, a to v duchu východní křesťanské tradice. V sobotu bude od 10:00
slavit poutní mši sv. Mons. Karel Herbst.
ne 24.9. 25. neděle v mezidobí
Při bohoslužbách proběhne Svatováclavská sbírka
na církevní školství. Loni se vybralo 693.114,- Kč a
prostředky byly rozděleny církevním školám a školským zařízením působícím v arcidiecézi.
čt 28.9. Slavnost sv. Václava, hlavního patrona
českého národa

V předvečer slavnosti pořádá naše farnost další
Svatováclavské duchovní zastavení pod sochou sv.
Václava na Václavském nám. v Praze. Duchovní
program začíná v 17:00 za účasti O. kardinála a
zástupců města a veřejného života.
Poutní den zahajujeme ve Svatováclavské kapli
katedrály modlitbou Anděl Páně a ranními chválami
v 6:30 hod., následuje bohoslužba v 7:00 přímo na
hrobě sv. Václava. Ve St. Boleslavi se koná tradiční
Národní svatováclavská pouť. Hlavní mši sv. od
10:00 na Mariánském nám. bude celebrovat Mons.
František Václav Lobkowicz, biskup opavsko-ostravský, homilii přednese O. kardinál. Jiné bohoslužby se
v naší farnosti ten den nekonají.

PRAVIDELNÝ PROGRAM VE FARNOSTI (OD 11.9.)
Společenství modlitby:
po 18:00 Týn
Sv. růženec:
po-pá 11:55 s.Havel, ne 9:05 Týn
Modlitba ranních chval:
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 (od 21.9.):
čt 19:00 Týn
Hovory s katechumeny (od 21.9.):
čt 17:00 Týn
Pěvecké sbory:
út 18:00 a st 18:30 Týn
čt 17:30 s. Havel, čt 18.30 Celetná 13
Výuka náboženství dětí:
út 15:30 a čt 17:00 Týn
Farní brigáda: so 16.9. od 9:00 zahrada sv. Haštal
Dobrovolná brigáda: so 14.10. 8:30 hod. Sv.Hostýn
Výlet pro mladé: 23.-24.9., v pá odjezd po mši sv.

po 2.10. Veni Sancte v Týnském chrámu
Katolická teologická fakulta v duchu dobrých tradic
zahájí akademický rok v Týnském chrámu bohoslužbou se studenty k Duchu sv. v 9:00 hod.

Náš pěvecký sbor Notre Dame vystoupí na benefičním koncertě na opravy románského kostela
v Jakubu u Kutné Hory. Koncert se koná v pá 22.9.
od 19:00 v památném kostele vysvěceném již v r.
1165. Náš sbor vystupuje bez nároku na honorář.

UDÁLOSTI VE FARNOSTI
Dne 9.8. byla na průčelí Týnského chrámu osazena
maketa novodobého kalicha s hostií, symbolu Eucharistie. Koncem srpna posuzovala komise odborníků vhodnost návrhu tohoto modelu, aby se po
drobných úpravách přistoupilo k vytvoření jeho definitivní podoby. Kalich by měl být na své místo vyzdvižen před Vánocemi. Naše farnost tím plní přání
České biskupské konference.
Mezi duchovenstvem pražské arcidiecéze proběhly
volby do nové kněžské rady na pětileté funkční období. Mezi členy byl zvolen také náš týnský vikář.
Naléhavě vyzýváme rodiče školou povinných dětí,
aby své ratolesti posílali také k výuce náboženství.
Děti si křesťanskou víru přenesou do dospělosti jen
tehdy, pokud o ní nebudou mít zkreslené představy,
a ty se bez vzdělávání vytvářejí velmi snadno.
Přihlášky k výuce náboženství v naší farnosti jsou
na stolku při vstupu do kostela. Výuku vede sestra
Bernadetta Pěstová OSU a první setkání je v út
12.9. v 16:00 na týnské faře (info 602 457 200).
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Život rozvedených v církvi je aktuálním tématem,
kterému se v so 23.9. od 9:00 budou věnovat Mons.
Aleš Opatrný společně s církevním právníkem P.
Ondřejem Pávkem a psycholožkou Annou Stodolovou. Přednáška Jak křesťansky zpracovat rozvod
proběhne v sále sv. Vojtěcha, Kolejní 4.
Třebíčský smíšený pěvecký sbor Musica animata
zve v ne 24.9. od 15:00 do kostela sv. Havla na
koncert duchovní hudby. Zazní např. Stabat Mater F.
I. Tůmy a soubor motet britského skladatele sira
Karla Jenkinse.
Teolog. fakulta opět otvírá kurzy Univerzity třetího
věku na téma Základy křesťanské teologie.
V nastávajícím akad. roce bude výuka koncipována
jako průřez všemi předměty vyučovanými na KTF
UK. Podmínkou není konkrétní gradus dosaženého
vzdělání, přihlášky na www.ktf.cuni.cz.
Kolegium katolických lékařů pořádá ve st 27.9.
přednášku novináře Martina T. Zikmunda Martin
Luther a jeho význam pro současnost, a to od 18:30
v knihovně III. interní kliniky VFN, U Nemocnice 1.

Sv. Václav na votivním obrazu Jana Očka z Vlašimi
kol. r. 1375

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

