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

HISTORICKÝ KALENDÁŘ
2.11.1713 položen zákl. kámen ke sloupu Nejsv.
Trojice na pražském Malostranském náměstí
4.11.1598 nar. Arnošt Vojtěch hrabě z Harrachu,
kardinál, primas, pražský arcibiskup
6.11.1893 zemř. Piotr I. Čajkovskij, ruský skladatel
7.11.1913 nar. Albert Camus, franc. spisovatel,
filosof, novinář (Nobelova cena 1957)
9.11.1818 nar. Ivan S. Turgeněv, ruský spisovatel
9.11.1938 tzv. „křišťálová noc“ v Německu –
pogrom na židovské obyvatelstvo
10.11.1668 nar. Francois Couperin, franc. skladatel
11.11.1918 abdikoval poslední rak. císař Karel I.
12.11.1903 zemř. Camille Pissaro, franc. malíř
12.11.1993 zemř. František Mikulášek, jezuita, za
totality vězněn, šéfredaktor Kat. týdeníku
13.11.1988 zemř. Jaromír Vejvoda, kapelník
14.11.1668 nar. Johann Lukas von Hildebrand, rak.
barokní stavitel
16.11.1093 zemř. sv. Markéta Skotská, královna

17.11.1503 nar. Agnolo Bronzino, ital. malíř florentského manýrismu
18.11.1743 nar. Johannes Ewald, dánský dramatik
18.11.1893 papež Lev XIII. vydal důležitou encykliku Providentissimus Deus o historii Bible
20.11.1858 nar. František Topič, nakladatel
21.11.1843 nar. Gaston Tissandier, franc. vzduchoplavec
23.11.1343 pražské biskupství povýšeno na arcibiskupství, první arcibiskup Arnošt z Pardubic
26.11.1883 nar. Antonín Bernášek, romanista a
překladatel
26.11.1898 nar. Josef Jirsík, zoolog, ornitolog
26.11.1968 zemř. Arnold Zweig, něm. spisovatel
27.11.1918 zemř. Bohumil Kubišta, malíř a rytec
27.11.1983 o 1. neděli adventní vstoupil v platnost
nový Kodex kanonického práva
28.11.1688 zemř. Bohuslav Balbín, historik, buditel
28.11.1983 z mysu Canaveral odstartoval k 1. misi
raketoplán Columbia s šestičlennou posádkou
29.11.1378 zemř. Karel IV., český král a římský
císař z dynastie Lucemburků
29.11.1643 zemř. Claudio Monteverdi, italský skladatel
30.11.1393 zemř. Matěj z Janova, teolog předhusitské éry
30.11.1508 nar. Andrea Palladio, ital. architekt
pozdní renesance a raného baroka
30.11.1938 protektorátním prezidentem ČSR zvolen dr. Emil Hácha

pá 2.11. Památka věrných zemřelých
s. Duch 8:00
s. Havel 12:15 Matka Boží 18:00
Při bohoslužbě u M. Boží zazní Mozartovo Requiem
v podání sboru Notre Dame, ansámblu Piccolo Coro
& Piccola Orchestra pod vedením Marka Valáška.

ADRESA DUCHOVNÍ SPRÁVY:

Začátkem října se několik ochotných farníků vydalo
na naše největší poutní místo Sv. Hostýn, aby
nezištně nabídli pomoc při úpravách zeleně v okolí
památné basiliky. Počasí přálo, o humor nebyla
nouze. Děkujeme za pomoc všem dobrovolníkům.
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Úřední hodiny:
út, pá 9:00–11:00; čt 15:00–17:00

LITURGIE
čt 1.11. Slavnost Všech svatých
s. Havel 12:15
s. Haštal 15:00

M. Boží 18:00

so 3.11. 100. výročí stržení Mariánského sloupu
M. Boží 18:00 (komentovaná prohlídka kostela v
15:00 hod.)
Bohoslužbu celebruje Mons. Zdenek Wasserbauer,
generální vikář. Po skončení následuje průvod
k soše P. Marie v Celetné ulici se zpěvem litanií.
ne 11.11. 32. neděle v mezidobí
Při bohoslužbách proběhne sbírka na charitní
činnost v arcidiecézi. Loni se vybralo 807.162,- Kč.
so 17.11. Den boje za svobodu a demokracii
Děkovná mše sv. za 29 let svobody bude slavena od
10 hod. u sv. Ludmily na Vinohradech, celebruje
Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup.
V naší farnosti se ten den bohoslužby nekonají!
ne 25.11. Slavnost Ježíše Krista Krále
s. Havel 8:30 M. Boží 9:30, 21:00 s. Haštal 11:00
Při dopolední bohoslužbě u Matky Boží zazpívá sbor
Missu brevis in D od W. A. Mozarta.
U sv. Haštala rovněž zpívaná bohoslužba se sborem
od Sv. Ducha.

UDÁLOSTI VE FARNOSTI

Při říjnové sbírce na světové misie jsme vybrali celkem 13.955 Kč. Upřímné poděkování náleží všem,
kteří svým darem důležité poslání církve podpořili.
PRAVIDELNÝ PROGRAM VE FARNOSTI
Společenství modlitby:
po 18:00 Týn
Sv. růženec:
po-pá 11:55 s.Havel, ne 9:05 Týn

Ranní chvály:
pá 8:00 Týn, ne 8:00 s. Havel
Modlitba nešpor:
čt při večerní mši sv. Týn
Večery chval mladých: 2. po v měs. 19:00 s. Havel
Hovory s katechumeny:
st 17:00 Týn
Hovory o víře:
čt 17:00 Týn
Biblická hodina:
čt 18:45 Týn
Pěvecké sbory:
út 18:00 a st 18:30 Týn
čt 17:30 s. Havel, čt 18.30 Celetná 20
Výuka náboženství dětí:
út 15:00 Týn
Brigáda u s. Haštala:
so 3.11. od 9 hod.
V říjnu začala pravidelná příprava na biřmování.
Zájemci o tuto svátost se scházejí na týnské faře
jednou za 14 dní v neděli po ranní mši sv.
V so 10.11. se od 9:00 uskuteční Arcidiecézní setkání ministrantů v budově Arcibiskupského paláce,
od 10:00 v katedrále sv. Víta mše sv. s O. kardinálem. Po bohoslužbě bude nabídnut další program
(kupř. s hradními hasiči).
Národní potravinová sbírka so 10.11.od 8 do 20 hod.
ve stovkách supermarketů po celé zemi. Část
Vašeho nákupu můžete dobrovolně věnovat lidem
v tísni. Více na www.praha-charita.cz.
V den svátku sv. Anežky (út 13.11.) pořádá Arcibiskupství pouť dobrovolníků v charitativní oblasti ke
sv. Anežce. Bohoslužbu v 18:00 bude v katedrále
celebrovat O. kardinál. Následuje setkání v prostorách Arcibiskupského paláce.
Ve čt 22.11. od 19 hod. pořádají františkáni u P.
Marie Sněžné setkání pro mladé (v refektáři kláštera)
Jsme svatí (svědectví o řeholním životě).
Bohoslovci v semináři opět organizují duchovní setkání TAMMÍM na téma Totální nasazení. Víkend pro
mladé muže ve věku 15-30 let se koná ve dnech
23.-26.11. bližší info na www.seminar-praha.cz.
Ve st 28.11. se bude v ČR poprvé slavit Červená
středa (Red Wednesday), kdy více pamatujeme na
pronásledované pro víru z celého světa. Vizuálním
symbolem akce je červené světlo, do něhož se

symbolicky zahalí i kostel sv. Havla. Naše církev se
tak připojuje k hlasu proti násilí a útlaku někdy
vykonávaném ve jménu náboženství.

TÝNSKÉ LISTY

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.

Po skončení opravy hlavní střechy jsme zahájili
práce na výměně dožilých okenic obou věží. Současný tvar bude změněn do podoby klasických žaluzií, které umožní lepší prostupnost zvuku zvonů.
Souběžně připravujeme výběrové řízení na dodavatele prací obnovy krovu a střešního pláště bočních lodí.

ČÍSLO 275

LISTOPAD

LP 2018

SV. HAVEL
MŠE SV.:

NEDĚLE

8.30 HOD., PO-PÁ 12.15

V kostele bylo vyměněno dožilé ozvučovací zařízení. Nový systém s menším počtem reproduktorů
zajistí lepší a věrnější přenos zvuku.

SV. HAŠTAL
MŠE SV.: 1. , 2. A POSLEDNÍ NEDĚLE V MĚSÍCI 11:00
Několik let postupně restaurovaný soubor soch od
F.M.Brokoffa by letos měl být dokončen. Ze slavného Pašijového cyklu se s pomocí grantů MHMP a MK
ČR po soše Ukřižovaného restauruje sousoší Krista
z Getseman a především socha Mrtvého Krista
v hrobě, jejíž zoufalý stav už byl na pokraji zkázy.
__________________________________

Před blížícím se adventem avizujeme přípravu
výzdoby a úklid našich chrámů v so 1.12. během
celého dne. Rorátní bohoslužby plánujeme jako loni,
tj. Matka Boží út, so, sv. Haštal po, st, pá, sv. Havel
čt; začátek vždy v 7:00 hod.
A před závěrem roku si opět dovolujeme upozornit na
možnost finanční podpory našich farních aktivit či
provozu a údržby našich chrámů nebo restaurování
mobiliáře. Dar nad 1000 Kč je možné si odečíst ze
základu daně z příjmu. Darovací smlouvy Vám rádi
zašleme, bližší info v sakristii. Děkujeme za cennou
podporu společných projektů.

Poslední soud, Jacob van Campen
St. Joriskerk, Amersfoort, kol. 1620

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

