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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. 27. neděle v mezidobí
7.10. Panny Marie Růžencové
9.10. Sv. Dionýsia, biskupa a druhů
12.10. Sv. Radima, biskupa
13.10. 28. neděle v mezidobí
14.10. Sv. Kalista I., papeže a mučedníka
15.10. Sv. Terezie od Ježíše, učitelky církve
16.10. Sv. Hedviky, řeholnice
17.10. Sv. Ignáce Antiochijského, biskupa
18.10. SV. LUKÁŠE, EVANGELISTY SVÁTEK
19.10. Sv. Pavla od Kříže, kněze
20.10. 29. neděle v mezidobí
22.10. Bl. Jana Pavla II., papeže
23.10. Sv. Jana Kapistránského, kněze
24.10. Sv. Antonína Marie Klareta, biskupa
27.10. 30. neděle v mezidobí
28.10. Sv. Šimona a Judy, apoštolů
31.10. Sv. Wolfganga, biskupa

HISTORICKÝ KALENDÁŘ
1.10.1858 zemř. Alois Negrelli, rak. staveb. inženýr
1.10.1873 položen základní kámen nové části svatovítské katedrály v Praze
1.10.1958 oficiálně zahájil činnost americký Národní úřad pro letectví a vesmír NASA
1.10.1968 zemř. Romano Guardini, ital. filosof, teolog, spisovatel
2.10.1538 nar. sv. Karel Boromejský, ital. teolog a
arcibiskup, kardinál, patron proti moru
2.10.1913 nar. Inocenc Frant. Kubíček, kněz, františkán, zasloužil se o rozvoj frant. řádu v ČR
4.10.1938 vysvěcen kostel sv. Františka z Assisi
v Praze – Chodově, projektant V. Pospíšil
5.10.1713 nar. Denis Diderot, franc. filosof
5.10.1883 zemř. Joachim Barrande, franc. geolog
6.10.1923 zahájily činnost Čs. státní aerolinie
7.10.1928 nar. Josef Hercl, dirigent a sbormistr
v basilice sv. Jakuba v Praze-Starém Městě

7.10.1953 zemř. Emil Filla, malíř a grafik
8.10.1893 vysvěcen negotický chrám sv. Ludmily
v Praze na Vinohradech biskupem Schönbornem
9.10.1743 zemř. Václav Vavřinec Reiner, malíř
10.10.1813 nar. Giuseppe Verdi, ital. skladatel
11.10.1963 zemř. Edith Piaf, franc. šansoniérka
12.10.1983 zemř. Jiří Lederer, novinář, literární a
televizní kritik, rozhlasový pracovník
13.10.1828 zemř. Vincenzo Monti, ital. básník
13.10.1963 papež Pavel VI. prohlásil kněze a biskupa Jana Nep. Neumanna za blahoslaveného
15.10.1873 nar. Vojtěch Šanda, děkan kapituly
Všech svatých, profesor na KTF UK, orientalista
16.10.1553 zemř. Lucas Cranach st., něm. malíř
16.10.1813 začala „bitva národů“ u Lipska, v níž byl
poražen Napoleon
16.10.1978 polský kardinál Karol Wojtyla zvolen
papežem jako Jan Pavel II.
18.10.1863 vysvěcen chrám sv. Cyrila a Metoděje
v Karlíně kardinálem Schwarzenbergem
18.10.1893 zemř. Charles Gounod, franc. skladatel
21.10.1833 zemř. Alfred Nobel, švédský chemik
22.10.1883 slavnostně otevřena Metropolitní opera
v New Yorku
23.10.1883 zemř. Karel Frant. Průcha, světící biskup pražský, děkan metropol. kapituly v Praze
24.10.1648 uzavřen vestfálský mír, který ukončil třicetiletou válku
24.10.1668 nar. Jan Petr Brandl, barokní malíř
25.10.1838 nar. Georges Bizet, franc. skladatel
26.10.1738 vysvěcen kostel sv. Havla na Starém
Městě světícím biskupem hrabětem Šporkem
27.10.1728 nar. James Cook, angl. mořeplavec
27.10.1898 nar. František Běhounek, radiolog, polárník, spisovatel sci-fi
28.10.1453 korunovace Ladislava Pohrobka za
českého krále
28.10.1693 nar. Šimon Brixi, skladatel, varhaník
28.10.1928 posvěcen základní kámen ke stavbě
kostela Nejsv. Srdce Páně na Vinohradech
30.10.1913 zemř. Antonín Waldhauser, malíř
30.10.1943 zemř. Karel Guth, historik umění
31.10.1968 zemř. Vojtěch Sucharda, sochař, řezbář, restaurátor
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Úřední hodiny:
po, st, pá 8.30 – 11.00; út, čt 15.00 – 17.00

LITURGIE
říjen – měsíc modlitby posvátného růžence
Modlitba začíná 25 min.před začátkem mše sv.
út 1.10. mše sv. „Veni Sancte“
M. Boží 9.00, hl. celebrant biskup Mons. K. Herbst
Katolická teologická fakulty Univerzity Karlovy opět
zahajuje akademický rok bohoslužbou v našem
chrámu. Prosit o dary Ducha sv. budou studenti
v čele se svými vyučujícími a našimi biskupy.
ne 6.10. rozhlasový přenos bohoslužby
M. Boží 9.00(!) Prosíme všechny o včasný příchod!
st 16.10. poutní slavnost v kostele sv. Havla
s. Havel 12.15, 18.00 (u Matky Boží večerní mše
sv. nebude). Patron kostela se připomene i o
následující neděli 20.10.
ne 20.10. Den modliteb za misie
Při všech bohoslužbách proběhne sbírka na misie.
Loni bylo vybráno a zasláno na účet Papežských
misijních děl 1.048 tis. Kč. Zároveň také vybízíme
k modlitbě za misionáře a nové křesťany.
ne 27.10. výročí posvěcení kostela sv. Havla po
barokní přestavbě (26.10.1738)
Mše sv. s. Havel 8.30
so 2.11. památka Všech věrných zemřelých
s. Havel 8.00, M. Boží 16.00(!), katedrála 18.00
U Matky Boží v 16.00 hod. zazní Mozartovo
Requiem v podání našeho sboru Notre Dame a
ansámblu Piccolo Coro & Piccola Orchestra pod
vedením dirigenta Marka Valáška.

UDÁLOSTI VE FARNOSTI
V polovině září putovala skupina věřících naší
farnosti Svatou zemí na jordánském území. Silným
zážitkem bylo sloužit bohoslužbu na autentickém
místě Kristova křtu, podobně spatřit zaslíbenou
zemi jako kdysi Mojžíš na hoře Nebo, stanout na
místě, kde patriarcha Jákob zápasil s Bohem či
podniknout
náročný
vysokohorský
výstup
k Áronovu hrobu. Deo gratias!
PRAVIDELNÝ PROGRAM VE FARNOSTI
Společenství modlitby:
po 17.00 Týn
Chvíle nad Písmem
po 18.00 Týn
Sv. růženec:
po-pá 11.55 s.Havel, ne 9.05 Týn
Modlitba nešpor:
čt při večerní mši sv. Týn
Modlitba ranních chval:
st 8.00 M. Boží
ne 8.00 s. Havel
Večery chval mladých: 2. po v měs.19.00 s. Havel
Pěvecké sbory:
út 19.00 a st 18.30 Týn
čt 17.30 s. Havel, čt 18.30 Celetná 13
Hovory o víře:
čt 19.00 Týn
Hovory s katechumeny:
st 18.45, pá 15.45 Týn
Brigáda u sv. Haštala:
so 26.10. od 9 hod.
Zveme všechny zájemce bez omezení věku na pravidelné Hovory o víře, které se konají ve Farním
centru po čtvrteční mši sv. Probíráme obsah naší
víry a seznamujeme se nově s Písmem. Ve středu
se scházejí noví katechumeni, v pátek pokročilejší.
Farnost Lhotka zve v ne 6.10. v 16.30 v rámci farní
akademie na přednášku JUDr. Cyrila Svobody o
zahraniční politice, Evropě a jejích obavách z budoucnosti Svět není bezpečný. Co nás ohrožuje?
V Pastoračním středisku se 12.10. uskuteční
Sobota pro ženy. Setkání na téma „Kde nejsi?“
povede P. Karel Satoria a proběhne od 9.00 do
17.00 hod.
Centrum vzdělání a kultury při klášteře sv. Jiljí
v Praze, Dominikánská 8, pravidelně organizuje
besedy, přednášky a koncerty. Čt 17.10. bude patřit

přednášce z nového cyklu Křesťan a společnost
pod názvem Obhajoba politiky. Pozvání přijali prof.
Jan Sokol a novinář Petr Fischer.
V rámci Cyrilometodějského roku se ve st 23.10.
uskuteční přednáška P. prof. Petra Piťhy o
slovanských věrozvěstech. Přednášku pořádá
Kolegium katolických lékařů ČKA a proběhne
v knihovně III. interní kliniky 1. LF UK (U nemocnice
1, Praha 2).
Akademická duchovní správa pořádá ve st 30.10.
od 20.00 hod. v kostele sv. Bartoloměje přednášku
Mons. Tomáše Holuba Křižácké výpravy a válka
v Sýrii. Přednášce předchází mše sv.

TÝNSKÉ LISTY

číslo 219

říjen

LP 2013

AKTUÁLNĚ
MATKA BOŽÍ PŘED TÝNEM
MŠE SV.:

NEDĚLE 9.30 A 21.00 HOD.
ÚT,ST,ČT 18.00, PÁ 15.00 SO 8.00 HOD.

Na slavném severním portálu stále pracují
restaurátoři. Jde o přední kamenosochařskou
památku na sever od Alp, proto je nutné věnovat
dílu také patřičnou péči. Hodně času si vyžádaly
nezbytné průzkumy a laboratorní rozbory
dochovaných barevných vrstev, které stanovily
další postup.

SV. HAVEL
MŠE SV.:

NEDĚLE 8.30 HOD.
PO-PÁ 12.15

V sakristii lze na vyžádání obdržet brožuru o historii
a pamětihodnostech kostela, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.
Vstup do kostela byl opatřen novým nátěrem. Dolní
partie fasády jsou zasoleny a trpí vzlínající vlhkostí.
V zimní sakristii se opravuje dožilé okno, opravu
omítek na jižní straně musíme z důvodu nedostatku
finančních prostředků odložit na příští rok. Letos
však ještě musíme odstranit příčiny zatékání u jižní
terasy a poškozený světlík.

Brána sv. Havla, Basilej, kolem r. 1190

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

