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1.10. Sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny
2.10. Sv. Andělů strážných
3.10. 27. neděle v mezidobí
4.10. Sv. Františka z Assisi
6.10. Sv. Bruna, kněze
7.10. Panny Marie Růžencové
9.10. Sv. Dionýsia, biskupa, a druhů
10.10. 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. 29. neděle v mezidobí
18.10.SV. LUKÁŠE, EVANGELISTY SVÁTEK
19.10. Sv. Pavla od Kříže, kněze
23.10. Sv. Jana Kapistránského, kněze
24.10. 30. neděle v mezidobí
25.10. SLAVNOST VÝROČÍ ZASVĚCENÍ
KOSTELA
čt 28.10. SV. ŠIMONA A JUDY
SVÁTEK
ne 31.10. 31. neděle v mezidobí

HISTORICKÝ KALENDÁŘ
1.10.1385 pražský arcibiskup Jan z Jenštejna vysvětil nedokončený chrám sv. Víta na Hradě
1.10.1920 nar. Zdeněk Rotrekl, básník katol.
orientace, kritik
2.10.1735 nové vysvěcení kostela Nanebevzetí P.
Marie na Velehradě
3.10.1880 nar. František Odvalil, kněz, autor románu „Svítání“ (kontra Jiráskovo „Temno“)
4.10.1970 sv. Kateřina Sienská prohlášena papežem Pavlem VI. za Učitelku církve
7.10.1960 zemř. Jan Zahradníček, básník katol.
orientace, kritik, publicista
12.10.1935 nar. Luciano Pavarotti, ital. pěvec
14.10.1585 nar. Heinrich Schütz, něm. skladatel
15.10.1680 zemř. Bedřich Bridel, kněz, básník
15.10.1720 zahájena stavba kostela sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech
15.10.1900 zemř. Zdeněk Fibich, skladatel

17.10.1865 nar. Josef Vajs, filolog, spisovatel, kanovník u Všech svatých na Pražském hradě
17.10.1915 nar. Arthur Miller, amer. spisovatel
18.10.1045 český kníže Břetislav I. daroval benediktin. klášter v Rajhradě břevnovskému klášteru
18.10.1405 nar. papež Pius II. (vl.jm. Silvio Piccolomini)
18.10.1775 zemř. sv. Pavel od Kříže, ital. kněz,
zakladatel řádu pasionistů
19.10.1745 zemř. Jonathan Swift, angl. prozaik
19.10.1865 pražský arcibiskup Bedřich Schwarzenberg vysvětil pražský orloj na Starom. nám.
20.10.1740 zemř. římský císař Karel VI.
21.10.1040 přenesení tělesných ostatků sv. Ludmily do chrámu sv. Jiří na Pražském hradě
21.10.1125 zemř. Kosmas, děkan svatovítské
kapituly, kronikář
23.10.2000 slavnostně vysvěcen zvětšený salesiánský kostel sv. Terezie v Kobylisích
24.10.1725 zemř. Alessandro Scarlatti, ital. skladatel
24.10.1870 zemř. sv. Antonín Maria Klaret, arcibiskup, zakladatel klaretinů
24.10.1925 zemř. Jindřich Šimon Baar, prozaik,
kněz, farář v Ořechu u Prahy
24.10.2000 sv. Zdislava z Lemberka prohlášena
patronkou litoměřické diecéze
25.10.1190 kníže Konrád Ota se svou matkou založil klášter premonstrátů v Louce u Znojma
25.10.1825 nar. Johann Strauss ml., rak. skladatel, „král valčíků“
26.10.1765 nar. Václav Thám, dramatik, herec
26.10.1765 nar. Jan Jakub Ryba, hudební skladatel, kantor v Rožmitále pod Třemšínem
27.10.1760 zemř. Antonín Koniáš, jezuita, kazatel, misionář
27.10.1845 nar. Josef Václav Sládek, básník, překladatel, žurnalista
27.10.1945 založena AMU v Praze
28.10.1585 nar. Cornelius Jansen, holand. teolog,
zakladatel jansenismu
30.10.1845 nar. František Eckert, kaplan v Týnském chrámu, farář u P. Marie Sněžné v Praze
31.10.1980 zemř. Jan Werich, herec, dramatik

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
ne 10.10. slavnost posvěcení kostela sv. Havla
s. Havel 8.00
so 16.10. poutní slavnost sv. Havla
Patrona kostela oslavíme v so v 8.00 hod. a
následně i v ne v 8.00 hod.
V sobotu proto nebude mše sv. u Matky Boží.
ne 24.10. Den modliteb za misie
Při pravidelných bohoslužbách proběhne sbírka
na misie. V loňském roce bylo celkem vybráno
1. 234.969,86 Kč.
po 1.11. slavnost Všech svatých
s. Havel 12.15
M. Boží 18.00
út 2.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
s. Havel 12.15
M. Boží 18.00
Při bohoslužbě u Matky Boží zazní vrcholné dílo
W. A. Mozarta – Requiem, v podání sboru Notre
Dame s doprovodem orchestru Piccola Orchestra
pod vedením Marka Valáška.

UDÁLOSTI VE FARNOSTI
Naše farnost stála od počátku u zrodu Národ.svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi v r.2002. Také letos jsme se významnou měrou podíleli na její
organizaci. Děkujeme všem, kteří se zapojili fyzickou prací či duchovní nebo hmotnou podporou. I
přes nepřízeň počasí se pouť vydařila, hlavní bohoslužby na Mariánském náměstí se zúčastnilo
kolem 2 tisíc lidí, ačkoliv média se v odhadech
tradičně velmi rozcházela. Lebce sv. Václava i
jeho původnímu hrobu se osobně přišel poklonit i

prezident Václav Klaus s chotí. Jemu také děkujeme za umožnění důstojného převozu relikvie a
poskytnutí čestné stráže. Pozvali jsme ho rovněž
do Týnského chrámu k plánovaném uložení těles.
ostatků Tychona Brahe. Během celého dne proudily basilikou sv. Václava davy lidí, jejichž hlavní
zájem směřoval ke kryptě a v ní k vystaveným relikviím světce. Slavnosti letos vyvrcholily večerní
bohoslužbou v katedrále, jak jsme si ji v r. 2002
dovolili coby součást Národní pouti navrhnout, a
státním večerem konaným v Rudolfinu.
Při sbírce na církevní školství jsme vybrali celkem
12.350,-Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům!

Na podzim pokračuje cyklus přednášek Iniciativy
17-11 v divadle Miriam v Praze-Strašnicích.
Hostem setkání konaného ve st 13.10. od 19.00
hod. bude Lubomír Mlčoch, téma večera je
Demokracie a kapitalismus v krizi hodnot (možné
léky).
Stále aktuální téma doprovázení nemocných a
umírajících bude předmětem konference s názvem Hospic v nás aneb Jak doprovázet doma i
v lůžkovém zařízení. Konference se koná v so
16.10. v 10.00 v Komunitním centru Matky Terezy
v Praze-Hájích. Přihláška ke stažení na adrese
www.asociacehospicu.cz.

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 Týn
čt 17.30 s. Havel, čt 19.00 Celetná 13
Společenství modlitby: 2. po v měsíci 17.00 Týn
Chvíle nad Písmem:
po 18.00 Týn
Večery chval
Výuka náboženství:
st 17.00 Týn
Hovory o víře:
st 18.45 Týn
Hovory s katechumeny:
čt 18.45 Týn
Brigáda v Javorné:
23.10.od 9.00
Pomoc St.Boleslavi: DMS VACLAV na tel. 87 777

Zájemce zveme k farnímu výletu, který se uskuteční o prvním listopadovém víkendu (5.-6.11).
Odjezd po páteční mši sv. (info tel. 602 457 200).

Staroboleslavské kapitule byl po desítkách let vrácen zámeček v Javorné na Karlovarsku, který dříve sloužil k správě lesů a zajištění výnosů pro
rozvoj St. Boleslavi. Komunistický režim a řádění
vandalů v porevolučních letech však způsobily, že
z romantického místa se stala zdevastovaná
ruina. Komplexní záchrana není v našich silách,
proto hledáme schopného investora. Základní
údržba, resp. záchrana zámku před zánikem je
však nyní naší povinností. Proto naléhavě prosíme všechny odvážné o výpomoc při jednorázové
brigádě v so 23.10. Odjíždět se bude auty od fary
v 7 hod., návrat večer (prosíme o předchozí ohlášení na tel. 602 457 200). Děkujeme předem za
vaši obětavost!

Úklid kostela se uskuteční v so 9.10. od 9.00 hod.
Do chrámového vstupu byly vráceny dveře z r.
1677, které se po restaurátorských opravách opět
zaskvěly v plné kráse (včetně zámků). Obnoven
byl i vstupní dvorek, zbývá ještě jeho odvodnění.

TÝNSKÉ LISTY
ZPRAVODAJ
číslo 186

říjen

LP 2010

V ne 31.10. pořádá Arcidiecézní charita Praha 19.
benefiční koncert, konaný pod záštitou arcibiskupa Dominika Duky. Koncert se uskuteční v ne
31.10. v 19.30 hod. ve Smetanově síni Obecního
domu. Rezervace vstupenek na 224 246 519 nebo e-mailu koncert@charita-adopce.cz.

MATKA BOŢÍ 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 8.00 HOD.
PO, ÚT,ST,ČT, PÁ 12.15 HOD

Ve čt 28.10. nebude mše sv. (ani u Matky Boží).
V jižní lodi bylo na místě provizorního zasklení
instalováno vitrážové okno s motivem Narození
Páně, které bylo částečně financováno z darů
věřících. Na příští rok tak zůstává poslední okno.

Nicola Grassi: Růžencová Madona
se sv. Dominikem a Františkem

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

