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1.11. SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
2.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
3.11. Sv. Martina de Porres, řeholníka
4.11. 31. neděle v mezidobí
9.11. POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BASILIKY
10.11. Sv. Lva Velikého, papeže
11.11. 32. neděle v mezidobí
12.11. Sv. Josafata, biskupa a mučedníka
13.11. Sv. Anežky České, panny
15.11. Sv. Alberta Velikého, biskupa
16.11. Sv. Markéty Skotské
17.11. Sv. Alžběty Uherské, řeholnice
18.11. 33. neděle v mezidobí
21.11. Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
22.11. Sv. Cecílie, panny a mučednice
23.11. Sv. Klementa I., papeže a mučedníka
24.11. Sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů
25.11. SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
30.11. SV. ONDŘEJE, APOŠTOLA

HISTORICKÝ KALENDÁŘ
1.11.1862 založeno Náprstkovo muzeum v Praze
1.11.1862 nar. Emil Kolben, technik, vynálezce
2.11.1622 zemř. Jan Lohelius, opat strahovského
kláštera, arcibiskup pražský
3.11.1982 zemř. Antonín Šuránek, spirituál kněžského semináře, zahájen proces blahořečení
4.11.1847 zemř. Felix Mendelssohn-Bartholdy,
něm. skladatel
5.11.1777 papež Pius VI. povýšil olomoucké biskupství na arcibiskupství
6.11.1672 zemř. Heinrich Schütz, něm. skladatel
6.11.1872 nar. František Bílek, sochař, grafik
7.11.1937 vysvěcen kostel P. Marie Královny míru v Praze-Lhotce kardinálem Karlem Kašparem
7.11.1992 v Olomouci se konala intronizace nového arcibiskupa Jana Graubnera
9.11.1732 založena sv. Alfonsem z Liguori Kongregace Nejsvět. Vykupitele - redemptoristé
9.11.1947 zemř. Josef Miklík, redemptorista
10.11.922 tělo sv. Ludmily přeneseno na Pražský

hrad a pochováno v kostele sv. Jiří
11.11.1922 nar. Stanislav Krátký, probošt mikulovské kapituly, tajně vysvěcen na biskupa
13.11.1912 zemř. Tereza Nováková, spisovatelka
14.11.1847 zemř. Josef Jungmann, spisovatel
15.11.1787 zemř. Christoph Willibald Gluck, něm.
skladatel
16.11.1947 biskupské svěcení přijal salesián Štěpán Trochta, pozdější kardinál
17.11.1917 zemř. Auguste Rodin, franc. sochař
18.11.1692 nar. Antonín Mašát, rektor piaristické
koleje v Lipníku n. B., teolog, filosof, hudebník
18.11.1847 nar. Eliška Krásnohorská (v.j. Alžběta
Pechová), spisovatelka, novinářka
18.11.1857 nar. Mikoláš Aleš, malíř
20.11.1902 zemř. Eduard Brynych, kanovník vyšehradský, biskup královéhradecký
21.11.1347 Karel IV. založil klášter slovanských
benediktinů Na Slovanech (Emauzy)
21.11.1897 nar. František Kubišta, grafik
22.11.1892 nar. Marie Veselá, operní pěvkyně
22.11.1982 papež Jan Pavel II. vydal encykliku
„Familiaris consortio“ o křesťanské rodině
23.11.1457 zemř. Ladislav Pohrobek, český a
uherský král
23.11.1792 nar. Václav Kliment Klicpera, dramatik
24.11.1632 nar. Baruch Spinoza, holand. filosof
24.11.1942 zemř. Bohumil Kafka, sochař
25.11.1842 nar. Karel Konrád, kněz, hudební
historik, zastánce reformy chrámové hudby
25.11.1922 nar. Ilja Hurník, klavírista, skladatel
26.11.1922 nar. Antonín Bradna, kněz, vězněn
v Leopoldově a ve Valticích
27.11.1942 nar. Jimi Hendrix, amer. rockový kytarista, zpěvák, skladatel
28.11.1367 klášter sv. Kateřiny na Novém Městě
posvěcen arcibiskupem Janem z Jenštejna
29.11.1987 pražský arcibiskup František Tomášek vyhlásil „Rok blah. Anežky Přemyslovny“
30.11.1367 pražský arcibiskup Jan Očko z Vlašimi vysvětil kapli sv. Václava v chrámu sv. Víta
30.11.1947 papež Pius XII. vydal encykliku „Mediator Dei“ o kultu a liturgii
30.9.1887 nar. Oskar Brázda, malíř
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LITURGIE
čt 1.11. Slavnost Všech svatých
s. Havel 12.15 s. Haštal 15.00 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
Při večerní mši sv. zazní Mozartovo Requiem.
V rámci památky Všech věrných zemřelých lze za
obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky
pro naše drahé zesnulé. Apoštolský stolec udělil
na žádost českých a moravských biskupů výjimku, díky které mohou čeští věřící získat plnomocné odpustky již od 25.10. Toto privilegium platí
příštích sedm let.
so 3.11. Výročí stržení Mariánského sloupu
Hlavním celebrantem při bohoslužbě v 18.00 hod.
bude R.D. dr. Ondřej Salvet, farář v Praze- Kolodějích. Ranní mše sv. ten den nebude.
ne 4.11. Rozhlasový přenos bohoslužby
Mše sv. u M. Boží proto začíná již v 9.00!
Tzv. dušičková sbírka při všech bohoslužbách je
určena na charitní činnost v arcidiecézi. Loni bylo
vybráno dohromady 611.039,- Kč.
út 13.11. Sv. Anežky České
katedrála sv. Víta 18.00
ne 18.11. Den Bible
Při všech bohoslužbách bude provedena sbírka
na podporu biblických aktivit Českému katol. biblickému dílu a České biblické společnosti. Více
informací o jejich aktivitách lze najít na stránkách
www.biblickedilo.cz. Cílem je šíření Písma sv. a
napomáhat jeho pochopení široké veřejnosti.

ne 25.11. Slavnost Ježíše Krista, Krále
s.Havel 8.00 s.Haštal 11.00 M. Boží 9.30, 21.00
Při dopolední bohoslužbě u Matky Boží zazní
Missa Cellensis Josepha Haydna.

UDÁLOSTI VE FARNOSTI

Hovory s katechumeny:

pá 15.45 Týn

Ústav dějin umění AV ČR pořádá ve spolupráci
s naší farností přednáškový cyklus Umění tváří
v tvář, který se uskuteční v po 5. a 12.11. v Týnském chrámu. Konkrétní témata jsou uvedena na
plakátcích na farních vývěskách.

Sobota 13. října se významně zapsala do českých dějin. Poprvé od roku 1907, kdy byla blahořečena Zdislava z Lemberka, jsme v naší vlasti
mohli prožít beatifikaci. Papežský legát O.kardinál
Angelo Amato blahořečil v katedrále sv. Víta hned
čtrnáct františkánských mučedníků, kteří podstoupili mučednickou smrt při vpádu Pasovských do
Prahy v roce 1611. Slavnost se nesla ve velmi důstojném duchu, katedrálu zcela zaplnily zástupy
věřících. Děkujeme Bohu za další přímluvce, které máme v nebi.

Lektorka Drahomiř Budinská zve na přednášku o
dějinách zvonů, kterou přednese ve st 7.11. v 17
hod. v sakristii kostela sv. Havla. St 21.11. bude
věnována nově blahořečeným mučedníkům.

O 3. říjnové sobotě se dobrovolníci z naší farnosti
zapojili do pomoci na Rakovnicku. Společně s několika místními farníky jsme demontovali lešení
v děkanském kostele, uklízeli farní zahradu v Rakovníku a Mutějovicích. K práci navíc povzbuzovalo příjemné podzimní počasí, přátelská nálada
a dobré pohoštění. Zaplať Pán Bůh všem, kteří
ochotně nabídli svůj čas a síly!

P. Benedikt Hudema zve všechny ministranty na
Arcidiecézní setkání, která se koná v so 10.11. od
9.30 v Arcibiskupském paláci. Přihláška a bližší
info na http://ministranti.apha.cz

Náš pěvecký sbor Notre Dame se na konci října
zúčastnil mezinárodní soutěže pěveckých sborů
Praga cantat. V konkurenci sborů z celé Evropy
získal v kategoriích duchovní hudba a smíšené
sbory dvě zlatá pásma. V těchto dnech spustil
nové webové stránky www.sbornotredame.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
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
Hovory o víře:
st 18.45, čt 19.00 Týn
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Ve st 7.11. od 16.30 se v barokním refektáři kláštera sv. Jiljí také uskuteční Setkání se sv. Bernardem z Clairvaux, které pořádá KTF UK, ETF
UK a nakladatelství Krystal OP. Setkání se koná
při příležitosti představení vydání druhého dílu
překladu kázání sv. Bernarda do češtiny.

Srdečně zveme všechny, kteří mají zájem se vzájemně více poznat na podzimní turistický výlet na
Podblanicko. Odjezd je v pá 16.11. v 17 hod. od
fary, návrat v sobotu večer. Oblečení vhodné do
přírody, další info na tel. 602 457 200.
Druhý ročník setkání chrámových sborů pražské
arcidiecéze proběhne v předvečer svátku sv. Cecílie ve st 21.11. Spojené chrámové sbory provedou v katedrále při bohoslužbě v 18 hod. celebrované kardinálem Stanislawem Dziwiszem Missu
D dur Jana D. Zelenky z Metropolitního archivu
katedrály.

Svatí se klanějí Nejsv. Trojici, Albrecht Dürer, 1511

MATKA Boží
V den státního svátku v so 17.11. u Matky Boží
nebude ranní mše sv. v 8 hod.
V sobotu 1.12. se uskuteční adventní úklid chrámu s předvánoční výzdobou. Prosíme všechny
ochotné farníky o pomoc, začínáme hned po
ranní mši svaté.

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

