LITURGICKÝ KALENDÁŘ
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1.7. NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
2.7. Neposkvrněného Srdce Panny Marie
3.7. 14. neděle v mezidobí
4.7. Sv. Prokopa, opata
5.7. SLAVNOST SV.CYRILA A METODĚJE
6.7. Sv. Marie Goretti, panny a mučednice
9.7. Sv. Augustina Ţao Ronga a druhů, muč.
10.7. 15. neděle v mezidobí
11.7. SV. BENEDIKTA, OPATA
SVÁTEK
13.7. Sv. Jindřicha, císaře a vyznavače
14.7. Bl. Hroznaty, mučedníka
15.7. Sv. Bonaventury, biskupa
16.7. Panny Marie Karmelské
17.7. 16. neděle v mezidobí
20.7. Sv. Apolináře, biskupa a mučedníka
21.7. Sv. Vavřince z Brindisi, kněze
22.7. Sv. Marie Magdalény
23.7. SV. BRIGITY, ŘEHOLNICE SVÁTEK
24.7. 17. neděle v mezidobí
25.7. SV. JAKUBA, APOŠTOLA
SVÁTEK
26.7. Sv. Jáchyma a Anny, rodičů P. Marie
27.7. Sv. Gorazda a druhů
29.7. Sv. Marty
30.7. Sv. Petra Chrysologa, biskupa
31.7. 18. neděle v mezidobí
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1.8. Sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa
2.8. Sv. Petra Juliána Eymarda, kněze
4.8. Sv. Jana Marie Vianneye, kněze
5.8. Posvěcení římské baziliky Panny Marie
6.8. PROMĚNĚNÍ PÁNĚ
SVÁTEK
7.8. 19. neděle v mezidobí
8.8. Sv. Dominika, kněze
9.8. SV. EDIT STEIN, MUČED.
SVÁTEK
10.8. SV. VAVŘINCE, MUČED.
SVÁTEK
11.8. Sv. Kláry, panny
12.8. Sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice
13.8. Sv. Ponciána a Hippolyta, mučedníků
14.8. 20. neděle v mezidobí
15.8. SLAVNOST NANEBEVZETÍ P. MARIE
16.8. Sv. Štepána Uherského, krále
19.8. Sv. Jana Eudese, kněze
20.8. Sv. Bernarda, opata a učitele církve
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21.8. 21. neděle v mezidobí
22.8. Panny Marie Královny
23.8. Sv. Růţeny z Limy
24.8. SV. BARTOLOMĚJE
SVÁTEK
25.8. Sv. Josefa Kalasanského, kněze
27.8. Sv. Moniky
28.8. 22. neděle v mezidobí
29.8. Umučení sv. Jana Křtitele

po 15.8. SLAVNOST NANEBEVZETÍ P. MARIE
- poutní slavnost v Týnském chrámě Naší paní:
8.00 mše sv. s poţehnáním obnovené fresky na
průčelí Týnské školy
9.00 prohlídka chrámu s výkladem
12.00 Anděl Páně, následuje mše sv., po skončení prohlídka chrámu a jeho pamětihodností
17.30 růţenec
18.00 mše sv. se zpěvy sboru Notre Dame.

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
pá 1.7. NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
M. Boţí 12.15
Po mši sv. následuje adorace,
litanie a zasvěcení Boţskému Srdci.
po 4.7. sv. Prokopa, opata
M. Boţí 12.15
Na Sázavě bude v den slavnosti celebrovat bohosluţbu od 10.30 hod. Mons. Dominik Duka. Velká
pouť se uskuteční v ne 10.7., bohosluţbě v 10.30
hod. bude předsedat P. Jordán Vinklárek, OP.
V den svátku sv. Prokopa bude také od 18 hod.
slavena kapitulní mše sv. v kostele Všech svatých
na Praţském hradě, kde světcovy ostatky odpočívají. Mši sv. bude slouţit Mons. Karel Herbst.
út 5.7. SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE
M. Boţí 9.30
Celonárodní oslavy bratří, kteří přinesli do našich
zemí víru a kulturu, se tradičně uskuteční na Velehradě. V předvečer slavnosti je moţné se přímo
na místě nebo prostřednictvím TV zúčastnit Večera lidí dobré vůle. Vrcholem oslav je slavná bohosluţba v úterý v 10.30 hod., hlavním celebrantem
bude Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký.
Slavnosti Dny lidí dobré vůle provází bohatý
duchovní a kulturní program (www.velehrad.eu).

UDÁLOSTI VE FARNOSTI
Druhý červnový víkend natáčel v Týnském chrámu náš sbor Notre Dame své profilové CD, jehoţ
těţištěm bude Te Deum M. A. Charpentiera. Na
podzim by mělo být vydáno.
Poslední červnovou sobotu jsme opět věnovali
záchraně kapitulního zámečku v Javorné u K. Varů. Účastníků se sice sešlo méně, ale přálo počasí, které zpříjemnilo práci v zámeckém nádvoří.
PRAVIDELNÝ PROGRAM VE FARNOSTI
Modlitba nešpor:
čt při večerní mši sv.
Modlitba ranních chval:
pá 8.00 M. Boţí
ne 7.30 s. Havel
Brigáda ve Staré Boleslavi:
so 30.7., 27.8.
sraz v 9.30 hod. u budovy děkanství
Sbírka na arcidiecézi 6.560 Kč, na bohoslovce
6.950 Kč; výtěţek ze sbírky na Zelený čtvrtek na
chudé ve výši 16.500 Kč byl předán katolické farnosti do Arménie. Pán Bůh zaplať dárcům! Farní
podíl 54.449 Kč z charitní Tříkrálové sbírky jsme
darovali Otcům augustiniánům na podporu jejich
nově otevřené školy v Praze 4.
Totalitním reţimem a nájezdy zlodějů v 90. letech
poznamenané poutní místo Skoky v západ. Čechách zve k návštěvě. Občanské sdruţení Pod
střechou se neúnavně snaţí o záchranu tohoto
zdecimovaného místa. V ne 3.7. jsou všichni zváni na hlavní poutní mši sv. v 11hod. O prázdninách se v kostele uskuteční také několik koncertů
duchovní hudby. Bliţší program: www.skoky.eu.

Pokračování cyklu přednášek o sochařské výzdobě na Karlově mostě lektorky D. Budinské se
uskuteční v út 12.7. a 26.7., vţdy od 17.00 hod.
Sraz je před vchodem do kláštera v Platnéřské ul.

Protoţe polední mše sv. jsou pouze u Matky Boţí,
vyuţijeme tento čas k opravě okenních vitráţí
v presbytáři kostela a k výměně posledního okna
v jiţní lodi. Tyto práce většinou financují věřící.

21. ročník Akademických týdnů na Pavlátově louce u Nového Města nad Metují se uskuteční od
29.7. do 5.8. Je moţné se těšit na kvalitní přednášky a diskuse s hosty, mezi pozvanými jsou
např. Jiří Grygar, Daniel Kroupa, biskup Václav
Malý či prof. Petr Piťha.

SV. HAŠTAL

Ve čt 4.8. si připomeneme 19. výročí úmrtí Františka kard. Tomáška. Děkovat za něj a modlit se
budeme při bohosluţbě v 18.00 hod., konané
v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.
Ve spolupráci s Arcibiskupstvím intenzivně pracujeme na přípravě výstavy Sv. Anežka Česká –
princezna a řeholnice, kterou chceme vzdát hold
naší svaté princezně (Klášter sv. Aneţky České
od 25.11.2011 do 25.3.2012).

AKTUALITY
MATKA BOŽÍ PŘED TÝNEM
MŠE SV.:

NEDĚLE 9.30 A 21.00 HOD.
PO,ÚT,ST,ČT,PÁ 12.15, SO 8.00 HOD.

Letos pokračují druhou etapou práce na obnově
fasád Týnské školy, a to do Týnské uličky a ve
dvorním traktu. Zač. června byly zahájeny práce
na obnově kamenného ochozu, vévodícímu
hlavnímu chrámovému průčelí.
V průběhu léta bude vyměněna doţilá část
kamenných prvků, které postupně odpadávaly,
obnoveno chybějící spárování a hlavně
provedena izolace s novou podlahou proti
zatékání do zdiva. Částečně jsou tyto práce kryty
grantem MHMP.
Do chrámu se vrátila poslední díla zapůjčená na
velkolepou výstavu K. Škréty, na které se podílela
i naše farnost.

SV. HAVEL
MŠE SV.:

NEDĚLE

8.00 HOD.

MŠE SV.:

1. NEDĚLE V MĚSÍCI 8.00 HOD.

V kostele pokračuje restaur. oltáře sv. Anny, z něhoţ jiţ můţeme vidět restaurovanou mensu. Navzdory četným ţádostem jsme ani letos neobdrţeli ţádnou finanční podporu, proto jsme odkázáni výhradně na vlastní prostředky. V sakristii po
roční přestávce probíhají revizní práce na středověkých freskách. Varhanáři opravili děravé varhanní měchy, aby bylo moţné varhany uţívat.
Připravujeme projekt na obnovu lavic a dalšího
oltáře.
Po prořezu stromů na farní zahradě byl proveden
po letech alespoň základní úklid, aby pozemek
nepřipomínal smetiště.

TÝNSKÉ LISTY
ZPRAVODAJ
číslo 195

červenec - srpen

LP 2011

STARÁ BOLESLAV
Obnova slavné basiliky sv. Václava se
nezastavila. Na generální obnovu střech a krovu
basiliky sv. Václava ve Staré Boleslavi jsme
získali 1 055 tis. Kč. Pokračujeme v dláţdění
kolem sv. Klimenta (grant 150 tis. Kč) a obnově
oltáře Zavraţdění sv. Václava v basilice (grant
100 tis. Kč). V Javorné zachraňujeme krov, další
část zničeného zámku bude pokryta novou
krytinou (grant cca 320 tis. Kč). Další četné práce
konáme rukama ochotných dobrovolníků (info
602 457 200).
Na obnovu basiliky sv. Václava můţete nadále
přispívat i zasláním dárcovské SMS ve tvaru:
DMS VACLAV na telefonní číslo 87 777. Cena
DMS je 30 Kč, z toho na záchranu památky přispějete 27 Kč. Děkujeme mnohokrát!
V pondělí 27.6. 2011 se na Arcibiskupství poprvé
sešli členové komise, která se zabývá přípravou
Cyrilometodějského výročí v roce 2013. Přáním
organizátorů je, aby se oslav zúčastnil také papež
Benedikt XVI. Naplní se?

______________________________________
Všem čtenářům i návštěvníkům chrámu
přejeme příjemné a klidné prožití
času prázdnin a dovolených!

