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1.10. Sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny
2.10. Sv. Andělů strážných
4.10. 27. neděle v mezidobí
6.10. Sv. Bruna, kněze
7.10. Panny Marie Růžencové
9.10. Sv. Dionýsia, biskupa, a druhů
11.10. 28. neděle v mezidobí
12.10. Sv. Radima, biskupa
14.10. Sv. Kalista I., papeže a mučedníka
15.10. Sv. Terezie od Ježíše, panny
16.10. Sv. Hedviky, řeholnice
17.10. Sv. Ignáce Antiochijského, biskupa
18.10. 29. neděle v mezidobí
19.10. Sv. Pavla od Kříže, kněze
23.10. Sv. Jana Kapistránského, kněze
24.10. Sv. Antonína Marie Klareta, biskupa
25.10. 30. neděle v mezidobí
28.10. SV. ŠIMONA A JUDY
SVÁTEK
31.10. Sv. Wolfganga, biskupa

HISTORICKÝ KALENDÁŘ
1.10.1679 vysvěcen chrám Navštívení P. Marie
v Olomouci na Svatém Kopečku
2.10.1704 nar. František Ignác Tůma, skladatel
2.10.1869 nar. Mahátma Gándhí, indický politik
4.10.1669 zemř. Rembrandt van Rijn, malíř
6.10.1929 položen základní kámen ke stavbě kostela Krista Krále v Praze-Vysočanech
8.10.1684 nar. Jan T. Berghauer, jezuita, historik,
děkan kolegiátní kapituly vyšehradské
8.10.1899 zemř. Julius Edvard Mařák, malíř, grafik
8.10.1934 zemř. Franta Anýž, šperkař, medailér
10.10.1909 nar. Jan Podveský, kaplan Jeho svatosti, kanovník koleg. kapituly v Litomyšli
11.10.1889 zemř. Josef Breischl, děkan koleg. kapituly staroboleslavské, básník, publicista
11.10.1954 papež Pius XII. vydal encykliku „Ad
coeli Reginam“ o kralování P. Marie
12.10.1639 nar. Emmanuel de Boye, jezuita, teolog, misionář, profesor
12.10.1684 zemř. Carlo Lurago, ital. raně barokní

architekt a stavitel (kostel sv. Ignáce v Praze)
14.10.1949 František Tomášek tajně konsekrován
biskupem pro olomouckou arcidiecézi
15.10.1844 nar. Friedrich Nietzsche, něm. filosof,
básník
16.10.1679 nar. Jan Dismas Zelenka, hudební
skladatel období baroka
16.10.1959 zemř. Georg Marshall, amer. generál,
politik (Nobelova cena 1953)
17.10.1849 zemř. Fryderik Chopin, polský skladatel, klavírista
18.10.1599 zemř. Daniel Adam z Veleslavína, humanista, tiskař, vydavatel, překladatel
18.10.1914 založeno Schönstattské hnutí zaměřené na nábožensko-mravní obnovu světa
18.10.1979 Matka Tereza z Kalkaty obdržela Nobelovu cenu míru
19.10.1994 zemř. Kajetán Matoušek, tajně svěcený pražský biskup
20.10.1844 vysvěcen kostel sv. Fabiána a Šebestiána v Praze-Liboci
20.10.1864 narozen František Pekař, kaplan
Týnského chrámu, archivář, knihovník
22.10.1849 nar. František Marat, velmistr a generál Řádu křížovníků
22.10.1884 zemř. Petr Maixner, malíř, restaurátor
(autor fresek u sv. Mikuláše v Praze)
23.10.1849 nar. Antonín Vřešťál, prelát, rektor UK,
děkan koleg. kapituly u Všech svatých
23.10.1889 nar. Antonín Bořek-Dohalský, kanovník metropol. kapituly svatovítské, kancléř
24.10.1964 papež Pavel VI. prohlásil sv. Benedikta
za patrona Evropy
25.10.1914 vysvěcen kostel sv. Antonína v PrazeHolešovicích
27.10.1439 zemř. Albrecht II. Habsburský, český,
uherský a něm. král, markrabě moravský
27.10.1949 zemř. František Halas, básník
28.10.1634 v Lipníku n. Bečvou založen piaristický
noviciát
30.10.1899 nar. Karel Pilař, houslař
30.10.1994 papež Jan Pavel II. jmenoval kardinálem pražského arcibiskupa Miloslava Vlka
31.10.1879 nar. Karel Hašler, písničkář, skladatel

CENTRUM DUCHOVNÍ SPRÁVY:
Celetná 5, 110 00 PRAHA 1
 222 318 186, 602 204 213, 602 457 200
http://www.tyn.cz
e-mail: dkc@cmail.cz
Úřední hodiny: po, st, pá
út, čt

9.00 – 11.00
15.00 – 17.00

LITURGIE
ne 11.10. výročí posvěcení kostela sv. Havla
mše sv. v 8.00 hod. (16.10.1738)
pá 16.10. poutní slavnost v kostele sv. Havla
mše sv. 12.15 hod. (oslava i v ne 18.10. v 8 hod.)
ne 18.10. 29. neděle v mezidobí
Při bohoslužbách bude sbírka na misijní činnost,
konkrétně na projekty Papežských misijních děl.
V loňském roce se vybralo celkem 1.177.395,- Kč.
ne 1.11. Slavnost Všech svatých
s. Havel 8.00 hod.
M. Boží 9.30, 21.00 hod.
po 2.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
s. Havel 8.00, 12.15 hod.
.
U M. Boží při večerní mši sv. v 18 hod. zazní
slavné Requiem W. A. Mozarta. Účinkují Notre
Dame, Piccolo Coro, Piccola Orchestra, řídí Marek
Valášek.
út 3.11. Výročí (91.) stržení Mariánského sloupu
Mše sv. v Týnském chrámu v 18 hod., následuje
modlitba u nové sochy P. Marie v Celetné ulici.
celebruje P. Marian Rudolf Kosík O.Praem., opat
novoříšský.

UDÁLOSTI VE FARNOSTI
NÁVŠTĚVA SV. OTCE BENEDIKTA XVI.
Návštěva Sv. Otce v naší vlasti byla pro všechny
požehnáním a povzbuzením. Pokládáme si za
čest, že jsme se směli významně podílet na jejích
přípravách i organizaci ve Staré Boleslavi. I když
to bylo náročné, radost z blízkosti Sv. Otce a

společného slavení Eucharistie všechnu námahu
převážila. Sv. Otec projevil upřímný zájem o
basiliku sv. Václava, poklonil se martyriu a
relikviím našeho národního patrona a vyjádřil
radost z toho, že i přes těžké podmínky se pomalu
daří toto poutní místo obnovovat. Při slavnostní
bohoslužbě na Proboštské louce se v modlitbě se
svým pastýřem spojily desítky tisíc věřících, což
předčilo
leckterá
očekávání.
Úspěch
a
celospolečenský přínos papežské návštěvy
potvrzovaly i reportáže médií, které byly
orientovány převážně pozitivně.
Děkujeme všem, kteří se jakkoliv zapojili do
příprav této návštěvy, zvláště těm, kteří již 8 let
dobrovolně a bez nároku na odměnu zvelebují
areál boleslavské basiliky. Jsme i nadále vděčni za
modlitby, oběti, finanční dary a jakoukoli formu
podpory. Deo gratias!
Děkovná mše sv. za papežskou návštěvu se
uskuteční v ne 11.10. v 9.30 hod. v katedrále sv.
Víta, Václava a Vojtěcha. Hlavním celebrantem
bude O. kardinál, koncelebrovat bude také
apoštolský nuncius Mons. Diego Causero.

1918-1938. Seminář se uskuteční v so 15.10. od
9.30. hod. v Arcibiskupském paláci.

PRAVIDELNÝ PROGRAM VE FARNOSTI:
Modlitba nešpor:
čt při večerní mši sv.
Modlitba ranních chval:
pá 8.00 M. Boží
ne 7.30 s. Havel
Pěvecké sbory:
út 19.00, čt 17.30 s. Havel
út 19.00 Týn
Společenství modlitby:
po 17.00 Týn
Večery chval u s. Havla:
2. po v měsíci v 19.00
Výuka náboženství:
st 17.00 Týn
Chvíle nad Písmem:
po 18.00 Týn
Hovory o víře:
st 18.45 Týn
Hovory s katechumeny:
čt 18.45 Týn
Brigáda ve Staré Boleslavi:
so 31.10. od 9.30
sraz na děkanství

Arcidiecézní charita Praha pořádá v so 31.10. od
19.30 hod. 18. benefiční koncert ve prospěch
projektu stavby základní školy v Ugandě. Koncert
se koná ve Smetanově síni Obecního domu a na
programu jsou zařazena díla od E. Hradeckého, P.
Ebena a L. van Beethovena.

Výsledky bádání z nově zpřístupněných materiálů
vatikánského archivu týkajících se vztahů
Československa a Vatikánu představí odborníci
z Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd na
semináři nazvaném Vatikán a Československo

Všechny zveme na výstavu Příběh Mariánského
sloupu, která probíhá až do 3.11. v Muzeu Karlova
Mostu na Křižovnickém náměstí. Výstava je otevřena denně od 10.00 do 18.00 hod.
ČKA pořádá ve st 14.10. v rámci cyklu Po stopách
křesťanství v Praze prohlídku kostela sv. Klimenta
v Karlově ulici. Výklad podá dr. Petra Oulíková,
sraz je v 14.30 hod. před vchodem do kostela.
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Všechny zveme k výstavě Pronásledování církve
římskokatolické v Československu 1948-1960,
která bude k vidění od 16.10. do 8.11. v prostorách
Strahovského kláštera.
Redemptoristé na Hoře Matky Boží v Králíkách
zvou na exercicie s P. Eliasem Vellou, autorem
oblíbených knih s duchovní tematikou. Exercicie
na téma Setkání s Ježíšem jako s přítelem se
konají ve dnech 17.-19.10. Přihlášky a bližší info
na tel. 605 912 840 (info@poutnidum.cz).

MATKA BOŽÍ
Mše sv: ne 9.30, 21.00
út, st, čt v 18.00, pá 15.00, so 8.00

SV. HAVEL
Mše sv: ne 8.00, po, út, st, čt, pá 12.15 hod.
S novým akademickým rokem se vracejí i oblíbené
přednášky lektorky Drahomiř Budinské. V út 20.10.
se od 17.00 hod. v sakristii kostela sv. Havla
uskuteční přednáška zabývající se církevními
událostmi, které se staly v letech, jejichž letopočty
končí číslem 9.

______________________________________
Jen pro vnitřní potřebu farností
vydává Centrum duchovní správy při chrámu
Matky Boží před Týnem na Starém Městě pražském

