LITURGICKÝ KALENDÁŘ
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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. Sv. Karla Boromejského, biskupa
8.11. 32. neděle v mezidobí
9.11. POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BASILIKY
10.11. Sv. Lva Velikého, papeže
11.11. Sv. Martina, biskupa
12.11. Sv. Josafata, biskupa a mučedníka
13.11. Sv. Anežky České, panny
15.11. 33. neděle v mezidobí
16.11. Sv. Markéty Skotské
17.11. Sv. Alžběty Uherské, řeholnice
18.11. Posvěcení římských basilik svatých
apoštolů Petra a Pavla
21.11. Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
22.11. SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
23.11. Sv. Klementa I., papeže a mučedníka
24.11. Sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů
25.11. Sv. Kateřiny Alexandrijské, mučednice
DOBA ADVENTNÍ

ne 29.11. 1. neděle adventní
po 30.11. Sv. Ondřeje, apoštola

HISTORICKÝ KALENDÁŘ
1.11.1840 nar. František Brusák, děkan svatovítské kapituly, gen. vikář, světící biskup pražský
1.11.1950 papež Pius XII. vyhlásil Nanebevzetí
Panny Marie s duší i tělem za dogma
2.11.1735 zemř. Šimon Brixi, skladatel, varhaník
v Týnském chrámu a u sv. Martina ve zdi
3.11.1560 nar. Annibale Carracci, italský malíř
3.11.1695 hrabě František Antonín Špork založil
rytířský řád sv. Huberta
3.11.1840 nar. Karel Maixner, malíř, kreslíř, litograf
4.11.1975 zemř. František Dvorník, historik, byzantolog, papežský prelát, profesor na Harvardu
5.11.1890 nar. Jan Zrzavý, malíř, grafik, ilustrátor
6.11.1695 Jan Josef hrabě Breuner intronizován
jako arcibiskup pražský, do Prahy uvedl trinitáře

6.11.1860 Abraham Lincoln zvolen 16. americkým
prezidentem
7.11.1960 zemř. Vincenc Kramář, historik umění
8.11.1620 bitva na Bílé hoře
9.11.1940 zemř. Arthur N. Chamberlain, politik
9.11.1970 zemř. Charles de Gaulle, franc. generál
11.11.1855 zemř. Søren Kierkegaard, dánský spisovatel, teolog, filosof
13.11.1885 nar. Václav Rabas, malíř
14.11.1715 položen základní kámen k novému
kostelu sv. Petra a Pavla v Praze Na Zderaze
14.11.1840 nar. Claude Monet, malíř impresionista
15.11.1630 zemř. Johannes Kepler, astronom
16.11.1745 zemř. Johann Lukas von Hildebrand,
rakouský barokní stavitel
16.11.1810 nar. Karel Hynek Mácha, básník
18.11.1995 po rekonstrukci vysvěcen kostel Zvěstování P. Marie a Čtrnácti sv. pomoc. v Kadani
19.11.1580 zemř. Jiří Melantrich Rožďalovský,
humanista, tiskař, nakladatel
19.11.1665 zemř. Nicolas Poussin, franc. malíř
20.11.1910 zemř. Lev N. Tolstoj, ruský spisovatel
21.11.1695 zemř. Henry Purcell, angl. skladatel
21.11.1870 zemř. Karel Jaromír Erben, spisovatel,
historik, překladatel, sběratel lid. písní
21.11.1890 nar. Miloš Weingart, jazykovědec
22.11.1835 nar. Josef Mocker, architekt, restaurátor, nositel papežského Řádu sv. Řehoře
22.11.2000 zemř. Emil Zátopek, atlet, olymp. vítěz
23.11.1840 v Praze založena Cecilská jednota, pěvecký a hudební spolek
25.11.1535 schválena Společnost sv. Voršily, jejíž
zakladatelkou byla sv. Anděla Merici
25.11.1725 vysvěcen kostel P. Marie Na Slupi
25.11.1915 zemř. František Sales. Bauer, kardinál,
brněnský biskup, olomoucký arcibiskup
26.11.1965 papež Pavel VI. prohlásil sv. Vojtěcha
za patrona pražské arcidiecéze
26.11.1970 zemř. Blažej Ráček, historik, jezuita
27.11.1895 zemř. Alexandre Dumas ml., spisovatel
28.11.1680 zemř. Gian Lorenzo Bernini, italský
architekt, sochař, malíř
28.11.1970 zemř. Jan Drda, prozaik, dramatik
29.11.1765 zemř. Anselmo Lurago, ital. architekt

působící v Praze
29.11.1780 zemř. Marie Terezie, uherská a česká
královna z dynastie Habsburků
30.11.1735 nar. Ondřej Schweigl, sochař, řezbář
30.11.1835 nar. Mark Twain, amer. spisovatel
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LITURGIE
Bohoslužby v nouzovém stavu
Veřejné bohoslužby jsou vládním nařízením až do
odvolání zrušeny, doporučujeme sledovat online
přenosy z různých farností či přenosy bohoslužeb v
ČT či ČRo.
U obnoveného Mariánského sloupu slouží bohoslužby každou neděli v 10:00 P. MUDr. Jiří Korda
ze lhotecké farnosti. Maxim. povolená účast je 100
lidí s rouškami a nezbytnými rozestupy.
I v obtížných podmínkách se stále snažíme zajistit
otevřený Týnský chrám i kostel sv. Havla k individuálním návštěvám a k modlitbě:
chrám Matky Boží
út-so 10:00-12:00, 14:00-16:00
ne 10:30-12:00
kostel sv. Havla
po-pá 12:00-14:00
V kostele sv. Havla je v poledne možné přijmout jak
svátost smíření, tak i Eucharistii.
Modlitba růžence u Mariánského sloupu
Pravidelně každou středu v 17:00 je možné se
připojit k modlitbě růžence u Mariánského sloupu.
2.11. Památka věrných zemřelých
V duchu se lze připojit ke mši sv. slavené v čase:
Sv.Duch 16:00, sv.Haštal 17:00, M.Boží 18:00

UDÁLOSTI VE FARNOSTI
V našich farnostech se při znovuobnovení bohoslužeb objeví dva kněží, kteří byli O. kardinálem nově
pověřeni výpomocí:
ThLic. Mgr. Michal Prívara – u sv. Ducha
Doc. David Vopřada, Dr., kanovník – u M. Boží
Vítáme je a děkujeme při jejich pracovním vytížení
za ochotu pomoci i v našich farnostech.
Letos 25.11. si v České republice již potřetí budeme připomínat tzv. Červenou středu, která je věnována lidem pronásledovaným pro svou víru. V tento
den připojme ke svým modlitbám také tento úmysl
s díky za znovu získanou svobodu vyznání a náboženských projevů v naší zemi.
Heraldik p. Jan Loch vydal publikaci o Heraldických
a sepulkrálních památkách v kostele sv. Haštala.
Kniha lze obdržet v sakristii Týnského chrámu a sv.
Haštala.
U Nejsv. Trojice se v těchto dnech dokončuje dvouleté restaurování barokních lavic, které byly těžce
poškozeny při povodních v r. 2002, nehledě na
předchozí špatný stav. Restaurátor z východních
Čech odvedl vynikající práci při zachování rozumné
ceny. Současně byly zakoupeny nové sedáky, které zvýší komfort při bohoslužbách zvláště v zimním
období. V sakristii kostela sv. Haštala jsme se po
dlouhé době dočkali nových skříní pro uložení
liturgických potřeb a oděvů.
PRAVIDLA PRO ZÍSKÁNÍ PLNOMOCNÝCH
ODPUSTKŮ V DOBĚ PANDEMIE
Římská apoštolská penitenciárie vydala na pokyn
papeže Františka dekret pro získání plnomocných
odpustků v souvislosti s památkou Všech věrných
zemřelých. Plnomocné odpustky přivlastnitelné věrným zemřelým budou prodlouženy na celý měsíc
listopad a mění se některé podmínky:
Návštěva hřbitova a modlitba za zemřelé se prodlužuje z obvyklých dnů od 1. do 8.11. na dalších
kterýchkoliv osm dnů v rámci tohoto měsíce.

Návštěva chrámu, ve kterém se věřící pro získání
plnomocného odpustku modlí Otče náš a Věřím, je
přenesena z 2.11. na kterýkoliv jiný den téhož měsíce. Senioři, nemocní a všichni, kteří z nějakého
vážného důvodu nemohou vycházet z domu, mohou tohoto odpustku dosáhnout, když se alespoň
v duchu připojí k těm, kteří takovou návštěvu vykonají, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a mají úmysl
splnit, jakmile to bude možné, tři obvyklé podmínky
(svátostné vyznání hříchů, přijetí eucharistie a modlitba na úmysl papeže) a když se před jakýmkoliv
zobrazením Krista či Panny Marie pomodlí modlitby
za zemřelé (breviář, růženec…) nebo budou číst
evangelní úryvek z liturgie za zemřelé jako duchovní četbu nebo vykonají skutek milosrdenství a obětují přitom dobrotivému Bohu bolesti nebo nesnáze
svého života.
Duším v očistci, jak je obecně známo, se nejvíce
pomáhá přímluvami věřících, nejmocněji pak oltářní
svátostí, hodnou Božího zalíbení.
--------------------------
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Z výzvy českých a morav. biskupů (21.10.2020):
Všechny pak chceme ujistit o naší blízkosti
v modlitbách, zvláště vás, které pandemie Covid-19
jakýmkoliv způsobem již postihla. V předvečer
svátku sv. Jana Pavla II., který si sám musel projít
zkouškou své těžké nemoci, ho prosíme, aby se za
nás přimlouval. Připomínejme si stále jeho často
opakovaná slova „Nebojte se!“. Jeho hluboké svědectví víry může pro nás být v této době příkladem
a pamatujme, že Pán je stále s námi a nikdy nás
neopustí. Jeho milost je silnější než pandemie...
Děkujeme a povzbuzujeme všechny, kteří se v této
době rozhodli pomáhat…
Spojujme se společně každý den ve 20:00 hodin
v modlitbě svatého růžence a prosme Matku Boží,
Pannu Marii, Pomocnici křesťanů, za ukončení pandemie koronaviru.
Pamatujme také v modlitbách na lékaře, zdravotníky, nemocné, seniory, všechny osamělé, ty, kteří
nesou břímě rozhodování a nezapomínejme ani na
ty, kteří nás již předešli na věčnost.
Buďme si s pomocí Boží vzájemně oporou.
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Pro vnitřní potřebu vydává farnost při chrámu
Matky Boží před Týnem na Starém Městě pražském

