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1.12. Sv. Edmunda Kampiána
3.12. Sv. Františka Xaverského, kněze
4.12. Sv. Jana Damašského, kněze
6.12. Sv. Mikuláše, biskupa
7.12. 2. neděle adventní
8.12. SLAVNOST P. MARIE, POČATÉ BEZ
POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
9.12. Sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina
11.12. Sv. Damasa I., papeže
12.12. Panny Marie Guadalupské
13.12. Sv. Lucie, panny a mučednice
14.12. 3. neděle adventní
21.12. 4. neděle adventní
22.12. Pondělí před Štědrým dnem
23.12. Sv. Jana Kentského, kněze
24.12. Štědrý den
DOBA VÁNOČNÍ
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25.12. SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
26.12. SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA
27.12. SV. JANA, APOŠTOLA
SVÁTEK
28.12. SVATÉ RODINY
SVÁTEK
29.12. Pátý den v oktávu Narození Páně
30.12. Šestý den v oktávu Narození Páně
31.12. Sv. Silvestra I. papeže

HISTORICKÝ KALENDÁŘ
1.12.1779 zemř. Jan Lukáš Kracker, rak. malíř fresek a oltářních obrazů
2.12.1809 zemř. František Procházka, kněz, paulán, literární historik, spisovatel, překladatel
3.12.1874 papež Pius IX. prohlásil za blahoslavenou Anežku Českou
3.12.1909 zemř. Jan Bochánek, malíř olt. obrazů
4.12.1679 zemř. Thomas Hobbes, angl. filosof
4.12.1939 zemř. František Přikryl, farář v Lipníku
n. B., věnoval se archeologii a vlastivědě
6.12.1879 zemř. Jan B. Vlček, křižovník, kaplan u
sv. Haštala v Praze
6.12.1969 zemř. Stanislav Zela, biskup olomoucký,
kapitulní vikář, za totality 13 let vězněn

7.12.1814 papež Pius VII. obnovil jezuitský řád
7.12.2004 zemř. František Verner, křižovník, kanovník vyšehrad., zakladatel Pokoncilní knihovny
8.12.1369 zemř. Konrád Waldhauser, augustinián,
reformní kazatel, farář Týnského chrámu
8.12.1729 vysvěcen kostel sv. Tomáše na pražské
Malé Straně po barokní přestavbě
8.12.1869 papež Pius IX. slavnostně zahájil I. vatikánský koncil
8.12.1934 položen základní kámen ke stavbě kostela sv. Terezie v Praze-Kobylisích
11.12.1949 došlo k Číhošťskému zázraku, tato událost vedla k zatčení a umučení P. Jos. Toufara
11.12.1999 zemř. Boh. Vít Tajovský, premonstrát,
opat želiv. kláštera, vyznamenán Řádem TGM
11.12.2004 zemř. Karel Vrána, kněz, teolog, papežský prelát, profesor filosofie, získal Řád TGM
13.12.1789 po opravě znovu vysvěcen kostel Nanebevzetí P. Marie a sv. Karla Velik. na Karlově
14.12.1869 nar. Ignác Stuchlý, kněz, zakladatel
kongregace salesiánů v českých zemích
16.12.1979 zemř. Ladislav Hlad, litoměřický
biskup, za totality několikrát vězněn
17.12.1694 Jan Josef Breuner pražským arcibiskupem, uvedl do Čech trinitáře a bartolomity
18.12.1859 Don Bosco zakládá řeholní společnost
salesiánů, schválena r. 1874 papežem Piem IX.
19.12.1629 nar. Tomáš Jan Pešina z Čechorodu,
kněz, historik, spisovatel, pražský světící biskup
22.12.1989 zemř. Samuel Beckett, irský spisovatel
(Nobelova cena 1969)
24.12.1524 zemř. Vasco da Gama, mořeplavec
26.12.1969 zemř. Jiří Šlitr, skladatel, pianista
29.12.1989 Václav Havel zvolen prezidentem
30.12.1859 nar. Josef Bohuslav Foerster, skladatel
30.12.1944 zemř. Romain Rolland, franc. spisovatel (Nobelova cena 1915)
30.12.1969 zemř. Jiří Trnka, grafik, ilustrátor
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LITURGIE
Ejhle, Hospodin přijde…
Rorátní mše sv. vždy v 7:00!
po, st, so: M. Boží
čt: s. Havel
út, pá: s. Haštal
ne 30.11. 1. neděle adventní
Při bohoslužbách budou požehnány adventní věnce, je možné si přinést i vlastní.
ne 7.12. 2. neděle adventní
V rámci bohoslužeb proběhne Mikulášská sbírka na
bohoslovce. Loni se vybralo 656 977 Kč, Pán Bůh
zaplať.
po 8.12. Neposkvrněného Početí P. Marie
s. Havel 12:15
M. Boží 18:00
Bohoslužbě u M. Boží bude předsedat Mons.
Michael Slavík, generální vikář arcidiecéze. Zazní
Liturgické zpěvy P. Ebena, určené přímo k 8. 12.,
v podání ženského ansámblu sboru Notre Dame.
ne 14.12. 3. neděle adventní
Hlavním celebrantem při mši sv. v 9:30 hod. u M.
Boží bude kardinál Dominik Duka, arcibiskup
pražský. Návštěva O. arcibiskupa má pastorační
charakter, všechny srdečně zveme ke společnému
slavení bohoslužby.
út 16.12. Společná kající liturgie
s přijetím svátosti smíření u sv. Havla v 18:00 hod.
Adventní kající liturgie je nesena společnou modlitbou a rozjímáním, k dispozici bude několik kněží.
U M. Boží tento den bohoslužba není.
Přehled vánočních bohoslužeb naleznete na
www.tyn.cz a na našich chrámových vývěskách.
Rozpis bude také na stolku vzadu v kostele.

UDÁLOSTI VE FARNOSTI

Po připojení farnosti Sv. Ducha nás pražský arcibiskup nečekaně pověřuje také správou farnosti
Nejsvětější Trojice v Podskalí. Náš farní obvod tak
pod jednotnou správou nabývá historicky největšího rozměru.
V so 15.11. se katedrála sv. Víta zaplnila vděčnými
věřícími, kteří přišli v čele s kardinálem Dominikem
Dukou poděkovat Bohu a sv. Anežce za dar svobody. Hlavním celebrantem byl kardinál Pietro Parolin, státní sekretář Svatého Stolce. Po bohoslužbě
předal O. arcibiskup pamětní medaile těm, kteří za
totality bojovali proti zločinnému režimu (např.
Václav Benda in memoriam, Václav Havel in memoriam, Kamila Moučková, Dana Němcová, Jan
Ruml a další).
Dlouholetá farnice a lektorka historicky zaměřených
a oblíbených přednášek Drahomiř Budinská nás
25.11.2014 předešla na věčnost. Pohřeb bude v pá
5.12. ve 12:15 hod. v kostele sv. Havla. R. I. P.
PRAVIDELNÝ PROGRAM VE FARNOSTI (KROMĚ
18.12.-7.1.):
Společenství modlitby:
po 17:00 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
Chvíle nad Písmem sv.:
po 18:00 Týn
Hovory o víře:
čt 19:00 Týn
Hovory s katechumeny:
st 17:00,18:45 Týn
Na přelomu kalendářního roku se v Praze uskuteční
Evropské setkání mladých, které pořádá ekumenická komunita Taizé. Některé modlitby se budou konat také v Týnském chrámu, a to ve dnech
29.12.−2.1. Všichni jsou zváni. Bližší informace u
Zuzany Mrňákové či Štěpána Filipce.
Náš sbor Notre Dame vystoupí v prosinci na dvou
koncertech. Pro Hospic Dobrého Pastýře v Čerča-

nech zazpívá na benefičním koncertě v ne 7.12. od
17:00 hod. na zámku Jemniště (J. J. Ryba: Česká
mše vánoční). Ve st 10.12. od 19:00 hod. provede
Mozartovo Requiem v aule Karolina. Koncert
pořádá rektorát Univerzity Karlovy k výročí zahájení
1. světové války.
Manželské a snoubenecké páry mohou navštívit
Adventní zastavení nad manželským slibem, které
v so 13.12. od 15:00 do 18:00 pořádá Centrum pro
rodinu v Pastoračním středisku. Průvodcem je
Mons. Tomáš Holub.
Ve st 17.12. bude v 17:00 hod. v Týnském chrámu
za účasti O. kardinála a izraelského velvyslance a
dalších hostů slavnostně zahájena výstava fotografií
z návštěvy papeže Františka ve Sv. zemi v květnu
2014. Výstava bude k zhlédnutí do konce února
2015.

--------------Požehnané a milostiplné vánoční svátky všem!
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LP 2014

Pro volné chvíle doporučujeme návštěvu výstavy
NG Otevři zahradu rajskou s podtitulem Benediktini
v srdci Evropy 800–1300, na které jsme se vybranými díly podíleli i my. Výstavu je možné navštívit ve
Valdštejnské jízdárně do 15. března 2015.
Již v předstihu avizujeme tradiční Tříkrálovou sbírku, která proběhne na začátku ledna. Uvítáme vaši
pomoc při vybírání příspěvků pro potřebné jak na
ulici, tak i jiných místech. Dobrovolníci se mohou
přihlásit na tel. č. 602 457 200.
Intenzivně pokračujeme v opravách a obnově našich chrámů a vybavení. I naše pastorační činnost
je umožněna vašimi finančními dary. Těm z vás,
kteří chtějí a mohou pomoci vlastní farnosti, nabízíme formulář darovací smlouvy, který si lze vyzvednout v každém z našich kostelů nebo na webových
stránkách farnosti.
Číslo našeho účtu: 67333002/2700.
Ceníme si vaší štědrosti, Pán Bůh zaplať!
U sv. Haštala jsme obnovili další část lavic. Jsme
rádi, že se podařilo zahájit i restaurování kazatelny, která by mohla být dokončena v příštím roce.

Narození Páně,Jacob de Backer, kolem 1570

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

