LITURGICKÝ KALENDÁŘ
ne 2.9. 22. neděle v mezidobí
po 3.9. Sv. Řehoře Velikého, papeže
pá 7.9. Sv. Melichara Grodeckého, kněze
so 8.9. NAROZENÍ PANNY MARIE
SVÁTEK
ne 9.9. 23. neděle v mezidobí
po 10.9. Bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka
st 12.9. Jména Panny Marie
čt 13.9. Sv. Jana Zlatoústého, biskupa
pá 14.9. POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE
SVÁTEK
so 15.9. Panny Marie Bolestné
ne 16.9. 24. neděle v mezidobí
st 19.9. Sv. Januária, biskupa a mučedníka
čt 20.9. Sv Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla
Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků
pá 21.9. SV. MATOUŠE, APOŠTOLA
SVÁTEK
ne 23.9. 25. neděle v mezidobí
st 26.9. Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
čt 27.9. Sv. Vincence z Paula, kněze
pá 28.9. SLAVNOST SV. VÁCLAVA, HLAVNÍHO
PATRONA ČESKÉHO NÁRODA
so 29.9. SV. MICHAELA, GABRIELA A RAFAELA,
ARCHANDĚLŮ
SVÁTEK
ne 30.9. 26. neděle v mezidobí

HISTORICKÝ KALENDÁŘ
1.9.1863 v Praze zahájena diecézní synoda, první
od r. 1605
1.9.1863 založen Mezinárodní červený kříž
2.9.1973 zemř. John Ronald Reuel Tolkien, angl.
prozaik, jazykovědec, překladatel
3.9.1673 císař Leopold I. položil základní kámen ke
klášteru karmelitánů při kostele sv. Havla v Praze
3.9.1783 Versailleským mírem mezinárodně uznána nezávislost Spojených států
3.9.1948 zemř. Edvard Beneš, 2. čsl. prezident
4.9.1763 nar. František Josef ze Šternberka, šlechtic, mecenáš, spoluzakladatel Musea (dnes NM)
4.9.1938 vysvěcen kostel sv. Františka z Assisi
v Praze na Chodově kardinálem K. Kašparem
5.9.1568 nar. Tommaso Campanella, ital. filosof

5.9.1723 císař Karel VI. v katedrále sv. Víta korunován na českého krále
6.9.1673 slavnostně položen základní kámen ke
stavbě chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně
7.9.1533 nar. Alžběta I., anglická královna
8.9.1633 nar. Ferdinand IV., římský a český král
9.9.1828 nar. Lev Nikol. Tolstoj, ruský spisovatel
10.9.1898 v Ženevě zavražděna rakous. císařovna
a uherská královna Alžběta Elisabeth (Sisi)
11.9.1718 zemř. Domenico Martinelli, ital. architekt
12.9.1638 slavnostní průvod s Palladiem z pražské
Lorety do Staré Boleslavi za účasti císaře
12.9.1683 porážka Turků u Vídně spojenými habsburskými a polskými vojsky
12.9.1688 nar. Ferdinand Maxmilián Brokoff, český
sochař a řezbář něm. původu
12.9.1938 slavnostní průvod s Palladiem z Vyšehradu do Týnského chrámu
13.9.1868 nar. Otokar Březina, básník
13.9.1948 zemř. Antonín Alois Weber, biskup litoměřický, držitel Řádu TGM
14.9.1883 nar. Alexander Meissner, rakous. fyzik
15.9.1868 nar. František Urban, malíř
16.9.1838 vysvěceny kapličky Křížové cesty
v Praze na Petříně
16.9.1928 nar. Vladimír Boublík, kněz, teolog
17.9.1378 papež Urban VI. jmenoval arcibiskupa
Jana Očka z Vlašimi prvním českým kardinálem
17.9.1873 nar. Max Švabinský, malíř a grafik
17.9.1988 v Soulu zahájeny XXIV. olympijské hry
18.9.1378 papež Urban VI. jmenoval arcibiskupa
Jana Očka z Vlašimi prvním českým kardinálem
19.9.1908 nar. Mika Waltari, finský spisovatel
19.9.1913 otevřeno a vysvěceno Arcibiskupské
gymnázium v Praze-Bubenči
20.9.1738 nar. Norbert Brixi, kněz, cisterciák, hud.
skladatel, varhaník v Plasech
21.9.1348 bula papeže Klementa VI. potvrdila zakládací akt kláštera benediktinů v Emauzích
21.9.1993 zemř. František Kotalík, profesor na KTF
UK, biblista, děkan Metropolitní kapituly, polyglot
22.9.1893 nar. Mattheus Merian st., švýcarský mědirytec a nakladatel
23.9.1253 zemř. Václav I., král z rodu Přemyslovců

23.9.1938 čs. vláda vyhlásila obecnou mobilizaci
24.9.1583 nar. Albrecht z Valdštejna, vojevůdce
25.9.1498 simballenský biskup Jan po obnově vysvětil chrám PM a sv. Karla Velikého na Karlově
26.9.1953 v Praze otevřen Letenský tunel
27.9.1368 nákladem císaře Karla IV. dokončena
kaple sv. Václava v katedrále sv. Víta
27.9.1903 vysvěcen neogotický kostel sv. Prokopa
na Žižkově kardinálem Lvem Skrbenským z Hříště
27.9.1983 zemř. Jiří Malásek, klavírista, skladatel
28.9.1978 zemř. Jan Pavel I., římský papež
29.9.1363 augustinián Konrád Waldhauser kázal
v kostele sv. Havla a v Týnském chrámu
29.9.1518 nar. Tintoretto, ital. malíř
30.9.1938 čs. vláda přijala mnichovský diktát
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LITURGIE
út 18.9. Požehnání nově obnovené arkýřové
kaple na Staroměstské radnici
Slavnostní akt v 15 hod. vykoná O. kardinál. Do
kaple se po desetiletích vrátí novogotický oltář, v
jeho mense bude uložena urna s prstí od Zborova.
V dopoledních hodinách proběhne na Týnské faře
setkání kněží I. pražského vikariátu, zahájení od
9:30 hod. modlitbou čtení v kostele sv. Ducha.
so 22.9. Sv. Ludmila na Tetíně
Na Tetíně bude slavena tradiční pouť, bohoslužbu
v přítomnosti historické relikvie – lebky sv. Ludmily
– bude od 11:00 sloužit P. Michal Němeček, děkan
Vyšehradské kapituly. Prostor k uctění relikvie bude
jak před, tak i po skončení slavnostní bohoslužby.
ne 30.9. 26. neděle v mezidobí

Při bohoslužbách proběhne Svatováclavská sbírka
na podporu církevního školství. Při posledních sbírce, tzv. Svatopetrské, jsme vybrali 8.049 Kč.
pá 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, zástupců města a představitelů veřejného života.
Poutní den zahajujeme ve Svatováclavské kapli
katedrály modlitbou Anděl Páně a ranními chválami
v 6:30, následuje bohoslužba v 7:00 přímo na hrobě sv. Václava. Ve St. Boleslavi se koná tradiční
Národní svatováclavská pouť od 10:00 na Mariánském nám. bude celebrovat Mons. Jan Graubner,
arcib. olomoucký, homilii přednese O. kardinál. Mše
sv. v naší farnosti se 27. večer ani 28.9. nekonají.
út 2.10. Veni Sancte Spiritus v Týnském chrámu
Katolická teologická fakulta zahájí akademický rok
v Týnském chrámu bohoslužbou k Duchu sv. se
studenty a dalšími hosty v 10:30 hod.

UDÁLOSTI VE FARNOSTI
V průběhu letních měsíců byla i v našich chrámech
podepisována petice za zachování manželství jako
svazku muže a ženy, kterou podepsalo téměř 700
petentů. Archy byly poté odeslány Alianci pro
rodinu.
Výroční bohoslužbu 21. srpna za oběti okupace v r.
1968 celebroval v zaplněném Týnském chrámu
Mons. Jan Baxant. Dík patří i radnímu a spoluorganizátorovi Janu Wolfovi. TV přenos zajistila NOE.
Během srpna jsme ukončili první pětiletou etapu
obnovy krovu a krytiny střechy Týnského chrámu, a
to nad hlavní lodí. Tyto práce stály 12 253 tis. Kč
včetně hodnoty projektu. Krov je nyní konstrukčně
stabilizován, staticky zajištěn a konzervován na několik dalších desítek let. Krytina je nově připevněna
drátky proti sklouzávání prejzů. Tvar změnily přede-

vším vikýře (zmizela „srdíčka“), byl nově doplněn
zlacený mariánský monogram na východní závěr a
uvnitř krovu zhotoveny nové pochozí lávky. Zbývá
ještě vyměnit elektroinstalaci a instalovat osvětlení,
což je již nad rámec vysoutěžených a předem plánovaných prací. Ještě letos bychom rádi pokračovali druhou etapou: částí střechy a krovu nad jižní
boční lodí + výměnou dožilých okenic v jižní věži.
V pořadí 4. výběrové řízení probíhá.
U sv. Havla byla opravena poškozená místa v dlažbě a přespárovány otvory u náhrobních kamenů, do
nichž by již neměla zatékat voda při mytí kostela.
Současně probíhá komunikace se státní památkovou péčí ve věci projektu na obnovu dožilé
elektroinstalace a nového osvětlení.
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PRAVIDELNÝ PROGRAM VE FARNOSTI (OD 1.9.)
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
Pěvecké sbory:
út 18:00 a st 18:30 Týn
čt 17:30 s. Havel, čt 18.30 Celetná 13
Výuka náboženství dětí:
út 16:00 Týn
Farní brigáda: so 29.9. od 9:00 zahrada sv. Haštal
Charitní brigáda:
so 13.10. 8:30 hod. Sv.Hostýn
Výlet do přírody: 14.-15.9., v pá odjezd po mši sv.
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. První
setkání je v út 11.9. v 17:00 na týnské faře (info
602 457 200).
Po nástupu Radka Búbely do kněžského semináře
v Olomouci hledáme kostelníka pro Týnský chrám.
Bližší informace na tel: 602 457 200.
V so 8.9. při mši sv. v katedrále sv. Víta v 10 hod.
přijmou jáhenské svěcení bohoslovci Mgr. F. Čech,
Ing. O. Kapasný, PhDr. J. Mrňa a Mgr. V. Revenda.

Sv. Václav a sv. Ludmila, Mistr z Eggenburgu, kol. 1490

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

