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1.10. Sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny
2.10. Sv. Andělů strážných
4.10. Sv. Františka z Assisi
6.10. Sv. Bruna, kněze
7.10. 27. neděle v mezidobí
9.10. Sv. Dionýsia, biskupa a druhů
12.10. Sv. Radima, biskupa
14.10. 28. neděle v mezidobí
15.10. Sv. Terezie od Ježíše, učitelky církve
16.10. Sv. Hedviky, řeholnice
17.10. Sv. Ignáce Antiochijského, biskupa
18.10. SV. LUKÁŠE, EVANGELISTY
19.10. Sv. Pavla od Kříže, kněze
21.10. 29. neděle v mezidobí
22.10. Bl. Jana Pavla II., papeže
23.10. Sv. Jana Kapistránského, kněze
24.10. Sv. Antonína Marie Klareta, biskupa
28.10. 30. neděle v mezidobí
31.10. Sv. Wolfganga, biskupa

HISTORICKÝ KALENDÁŘ
1.10.1507 nar. Giacomo da Vignola, ital. architekt
1.10.1572 zemř. František Borgia, generál jezuitů
2.10.1922 nar. Otmar Mácha, skladatel
3.10.1882 zemř. Vojtěch Mokrý, gen. vikář českobudějovický, probošt kapituly
3.10.1897 nar. Louis Aragon, franc. básník
4.10.1257 v Benešově vysvěcen chrám minoritů
Nanebevzetí P. Marie
4.10.1472 nar. Lucas Cranach st., něm. malíř
4.10.1582 zemř. sv. Terezie z Avily, španěl. karmelitánka, učitelka církve, patronka Španělska
5.10.1792 nar. Cyril Fr. Napp, opat augustin. kláštera na Starém Brně
5.10.1932 nar. Jan Koblasa, sochař, malíř, grafik
6.10.1887 nar. Le Corbusier (v.j. Charles E. Jeanneret), švýcar. architekt franc. původu
7.10.982 pražský biskup Vojtěch putoval potřetí
z Čech do Říma
7.10.1847 nar. Emil Holub, cestovatel
8.10.1922 nar. Petr Ovečka, kněz, jezuita

9.10.1757 po obnově znovu vysvěcen břevnovský
klášter biskupem Em. Arnoštem Valdštejnem
11.10.1962 zahájen Druhý vatikánský koncil
12.10.1947 založena Janáčkova akademie múzických umění v Brně
12.10.1977 zemř. Jan Zrzavý, malíř, grafik
13.10.1822 zemř. Antonio Canova, ital. sochař
14.10.1887 nar. František Xaver Procházka, malíř
15.10.1427 zemř. Ondřej z Brodu, kanovník metropol. kapituly, vyšehradské a u Všech svatých
15.10.1582 papež Řehoř XIII. zavedl gregoriánský kalendář namísto juliánského
16.10.1817 nar. František Huspeka, velmistr Řádu křížovníků s červenou hvězdou
16.10.1912 nar. Václav Drbola, kněz v Babicích,
za komunismu zatčen a odsouzen k trestu smrti
17.10.1892 nar. Otakar Jeremiáš, dirigent
18.10.1562 zemř. sv. Petr z Alkantary, františkán
18.10.1697 nar. Canaletto (vl. jm. Antonio Canal),
ital. malíř a rytec
18.10.1787 zemř. Mikuláš Adaukt Voigt, piarista,
vědec, literární a kulturní historik
18.10.1927 zemř. Josef Thomayer, lékař
19.10.1862 nar. Auguste Lumiére, franc. chemik,
vynálezce kinematografu (s bratrem Louisem)
21.10.1337 zemř. Beneš, kanovník a knihovník
kláštera u sv. Jiří na Pražském hradě
22.10.1837 vysvěcen kostel Nejsv. Trojice v Košířích
24.10.1937 slavnostně vysvěcen kostel sv. Terezie od Dítěte Ježíše v Kobylisích
25.10.1667 zemř. Arnošt hrabě Harrach, arcibiskup pražský, kardinál
25.10.1932 nar. Theodor Pištěk ml., malíř
27.10.1782 nar. Niccolo Paganini, ital. houslový
virtuos a skladatel
28.10.1842 nar. František Kryštůfek, probošt kapituly u Všech svatých, církevní historik
28.10.1902 nar. Josef Bezdíček, vicerektor Nepomucena, kanovník basiliky S. Maria Maggiore
28.10.1992 kardinálu Štěpánu Trochtovi udělen
Řád TGM in memoriam
29.10.1902 nar. Rudolf Col, biblista, překladatel
31.10.1517 zemř. Fra Bartolomeo, ital. malíř
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LITURGIE
Říjen – měsíc posvátného růžence
V měsíci říjnu se budeme modlit posvátný růženec 25 minut před každou mší svatou.
Rok víry
Svatý Otec zahájí 11.10. při příležitosti 50. výročí
zahájení II. vatikánského koncilu Rok víry, který
potrvá do 24.11.2013. Smyslem je nové obrácení
a znovuobjevení víry každého křesťana. Někteří
naši farníci se zúčastní slavnostního zahájení přímo v Římě.
ne 7.10. 27. neděle v mezidobí
Sbírka v rámci všech bohoslužeb bude určena na
pokrytí části nákladů spojených s oslavami a
pražskou beatifikací 14. pražských mučedníků.
so 13.10. beatifikace 14 pražských mučedníků
- slavná mše sv. v katedrále sv. Víta 10.00 hod.
Beatifikace představuje slavnost mimořádného
významu. Sv. Otec posílá svého legáta kardinála
Angela Amata, prefekta Kongregace pro svatořečení, aby slavnost beatifikace vedl. Kardinál
Amato bude zároveň hlavním celebrantem slavné
mše sv. (v Týně nebude tento den ranní mše sv.!)
út 16.10. Poutní slavnost u sv. Havla
s. Havel 12.15
Poutní mše sv. bude také
slavena v ne 21.10. v 8.00 hod.
ne 21.10. Den modliteb za misie
Každoročně se v říjnu modlíme za celosvětové
křesťanské misijní aktivity. Na tento účel také pro-

běhne při nedělních bohoslužbách sbírka na
misie. V loňském roce bylo v diecézi vybráno
1.150.977,40 Kč a finance byly zaslány na účet
Papežských misijních děl. Při minulé sbírce na
církevní školství jsme vybrali 6.840,- Kč.
ne 28.10. Posvěcení kostela sv. Havla
Mše sv. v 8.00 hod., oslava proběhne i ve výroční
den 26.10. při mši sv. v 12.15 hod.
čt 1.11. Slavnost Všech svatých
s. Havel 12.15
M. Boží 18.00
pá 2.11. Památka Všech věrných zemřelých
s. Haštal 8.00 s. Havel 12.15 M. Boží 15.00,18.00
Večerní bohoslužbu u Matky Boží doprovodí
Requiem W. A. Mozarta v provedení sboru Notre
Dame a ansámblu Piccolo Coro & Piccola
Orchestra.
so 3.11. Výročí stržení Mariánského sloupu
Bohoslužbou v 18 hod. při příležitosti 94. výročí
stržení památného sloupu uctíme P. Marii.
ne 4.11. Rozhlasový přenos bohoslužby
Mše sv. u M. Boží začíná již v 9.00! Prosíme všechny návštěvníky bohoslužby o včasný příchod.

Modlitba ranních chval:

st 8.00 M. Boží
ne 7.30 s. Havel
Pěvecké sbory:
út 19.00 Týn
čt 17.30 s. Havel, čt 18.30 Celetná 13
Výuka náboženství:
út 16.30 Týn
Hovory o víře:
st 18.45, čt 19.00 Týn
Hovory s katechumeny:
pá 15.45 Týn
Všechny, kteří se nebojí práce a ochotně nabídnou své fyzické síly pro potřebnou pomoc, zveme
v so 20.10. na brigádu do Rakovníka. Náplní budou nejrůznější práce jak v interiéru, tak i v exteriéru kostelů rakovnické farnosti. Odjezd je po
ranní mši sv., která bude již v 7 hod. (!). Občerstvení je zajištěno, dobrá vůle s sebou. Zájemce
prosíme o nahlášení u pastoračního asistenta
Štěpána Filipce (tel. 602 457 200).
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V rámci příprav na blahořečení 14. pražských
mučedníků začíná v den svátku sv. Františka
z Assisi ve čt 4.10. devítidenní modlitební příprava. Na novéně a mši sv., konané každý den
v 18.00 v kostele P. Marie Sněžné, se budou
podílet zástupci pražských řádů.

UDÁLOSTI VE FARNOSTI

Oblíbené přednášky Drahomiř Budinské pokračují
ve dnech 3.10. a 24.10. od 17.00 hod. v sakristii
kostela sv. Havla. Tématem cyklu přednášek jsou
Dějiny zvonů, jejich využití a vliv na umění.

K 1.10. se naše farnost zmenšila o duchovní
správu farnosti v Praze-Třeboradicích, která byla
P. Vladimírovi svěřena v r. 1999. V původní faře
dodnes sídli charitní dům Fatima. Novým administrátorem byl jmenován dr. P. Vojtěch Eliáš.

Zajímavou přednášku nabízí Sdružení křesťanských seniorů, působící při Komunitním centru
Matky Terezy. V po 8.10. od 17.00 hod. promluví
historik Jaroslav Šebek na téma Současná křesťanská politika.

Kongregace pro bohoslužbu a svátosti dala souhlas k zařazení nezávazné památky blah. papeže
Jana Pavla II. do kalendáře pro diecéze v České
republice, a to k datu 22.10.

KTF UK v Praze připravila v rámci Roku víry mezinárodní konferenci Církev a II. vatikánský koncil
– Ekleziologická perspektiva. Koná se ve dnech
10.-11.10. v budově KTF, konferenční poplatek je
100,- Kč. Přihlášky na adrese cirkev@ktf.cuni.cz.

PRAVIDELNÝ PROGRAM VE FARNOSTI
Společenství modlitby:
po 17.15 Týn
Sv. růženec:
po-pá 11.55 s.Havel, ne 9.05 Týn
Modlitba nešpor:
čt při večerní mši sv.
Večery chval mladých: 2. po v měs.19.00 s. Havel

TÝNSKÉ LISTY

Strašnická farnost zve na besedu v rámci cyklu
Iniciativa 17-11 s názvem Na čem nejvíc záleží
v náboženské výchově. Setkání se koná ve st
17.10. od 19.00 v divadle Miriam.

mučednická smrt 14 františkánských bratří od P.M. Sněžné

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

