LITURGICKÝ KALENDÁŘ
DOBA ADVENTNÍ
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1.12. Sv. Edmunda Kampiána
3.12. Sv. Františka Xaverského, kněze
4.12. 2. neděle adventní
6.12. Sv. Mikuláše, biskupa
7.12. Sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
8.12. SLAVNOST P. MARIE, POČATÉ
BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
9.12. Sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina
11.12. 3. neděle adventní
12.12. Panny Marie Guadalupské
13.12. Sv. Lucie, panny a mučednice
14.12. Sv. Jana od Kříže, kněze a učit. církve
18.12. 4. neděle adventní
21.12. Sv. Petra Kanisia, kněze a učit. církve
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. SV. BETLÉMSKÝCH DĚTÍ
SVÁTEK
29.12. Pátý den v oktávu Narození Páně
30.12. SV. RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA
31.12. Sv. Silvestra I. papeže

HISTORICKÝ KALENDÁŘ
1.12.1916 nar. Alexander Heidler (Křišťan), kněz,
teolog, pedagog, redaktor Svobodné Evropy
1.12.1916 zemř. Charles Eugéne Foucauld, kněz,
řeholník, misionář na Sahaře
2.12.1416 Václav IV. povolil podávání pod obojí ve
čtyřech pražských kostelích na St. Městě
2.12.1886 nar. Jaroslav Durych, katol. spisovatel,
esejista, překladatel
3.12.1996 Jan Pavel II. jmenoval světícími biskupy
pražské arcidiecéze V. Malého a J. Paďoura
4.12.1871 nar. Jan Ev. Sedlák, kněz, círk. historik

4.12.1976 zemř. Benjamin Britten, angl. skladatel
5.12.1791 zemř. Wolfgang Amadeus Mozart, rakouský skladatel
6.12.1926 zemř. Claude Monet, francouzský malíř
7.12.1861 nar. Ludvík Škrda, člen konventu u sv.
Jakuba v Praze, provinciál minoritů,
8.12.1946 ThDr. Josef Beran přijal v katedrále sv.
Víta biskupské svěcení
9.12.2001 zemř. Karel Bříza, kněz, redemptorista,
hudební skladatel, autor ordinaria
10.12.1896 nar. Alfred Nobel, švédský chemik
12.12.1821 nar. Gustave Flaubert, franc. prozaik
13.12.1466 zemř. Donatello, ital. sochař
14.12.1546 nar. Tycho de Brahe, dánský astronom
14.12.1591 zemř. sv. Jan od Kříže, španělský kněz,
16.12.1921 zemř. Camille Saint-Saëns, francouzský skladatel
17.12.1911 nar. Maurus Verzich, opat benediktinů
v Emauzích, účastnil se zasedání 2. vat. koncilu
18.12.1751 zemř. Kilián Ignác Dienzenhofer, barokní architekt, stavitel
20.12.1576 zemř. sv. Jan Sarkander, kněz, mučedník, svatořečen r. 1995
21.12.1776 nar. Matěj Josef Sychra, kněz, hudební
skladatel, prozaik
22.12.1216 papež Honorius III. bulou „Religiosam
vitam eligentibus“ potvrdil nový Řád dominikánů
22.12.1666 zemř. Guercino (v.j. Giovanni Francesco Barbieri), ital. malíř
24.12.1796 první provedení České mše vánoční
„Hej, mistře“ J. J. Ryby v rožmitálském kostele
25.12.1491 nar. sv. Ignác z Loyoly, španěl. teolog,
zakladatel jezuitského řádu. r. 1622 svatořečen
25.12.1901 nar. Milada Horáková, právnička, politička
26.12.1891 nar. Henry Miller, amer. spisovatel
27.12.1261 posvěcen klášter sv. Jakuba v PrazeSt. Městě mohučským arcibiskupem Wernherem
27.12.1566 nar. Jan Jesenius, lékař, filosof
28.12.1736 zemř. Antonio Caldara, ital. skladatel
29.12.1926 zemř. Rainer Maria Rilke, rak. básník
30.12.1791 zemř. Jiří Ignác Linek, skladatel
31.12.1876 zemř. Jan Karel Škoda, kaplan v Týnském chrámu, založil týnskou farní knihovnu
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Úřední hodiny:
út–pá 9:00–11:00; čt 15:00–17:00

LITURGIE
Roráty
Začátek vždy v 7:00 ráno, zpíváme rorátní zpěvy:
po, st, pá s.Haštal
út, so M.Boží
čt s.Havel
ne 4.12. 2. neděle adventní
Při bohoslužbách proběhne Mikulášská sbírka na
bohoslovce. Loni se vybralo celkem 609.957,- Kč.
Pán Bůh zaplať za vaše dary.
čt 8.12. Slavnost Neposkvrněného početí Panny
Marie
s.Havel 7:00 a 12:15 s.Haštal 15:00 M. Boží 18:00
Od 18:00 hodin se v katedrále sv. Víta koná mše sv.
k připomínce 70. výročí vysvěcení arcibiskupa
Josefa Berana a jeho uvedení na Svatovojtěšský
stolec. K tomuto výročí připravujeme také výstavu
v chrámu Nejsv. Srdce Páně na Vinohradech.
ne 11.12. 3. neděle adventní
s. Havel 8:30
M. Boží 9:30, 21:00
Dopolední bohoslužbě u M. Boží bude předsedat
kardinál Dominik Duka, který k nám zavítá na obvyklou adventní pastorační návštěvu, proto zejména farníky zveme k hojné účasti.
st 14. 12. Kající liturgie se svátostí smíření
sv. Havel 18.00 hod.
Chvíli pro ztišení, společnou modlitbu a přijetí
svátosti smíření nabízíme v adventní kající liturgii.
Večerní mše sv. u Matky Boží ten den nebude.
Vánoce 2016
Přehled vánočních bohoslužeb, koncertů a prohlídek naleznete v příloze či na webových stránkách.

UDÁLOSTI VE FARNOSTI
Nabízíme možnost volných termínů k odsloužení
mší sv. s určitým úmyslem (za zemřelé, za uzdravení v nemoci apod.). Veškeré podrobnosti v
sakristii kostelů příp. na farním úřadě. Využijte
tohoto daru, který nám církev nabízí.
V měsíci listopadu proběhly úspěšné kolaudace
restaurátorských prací na barokních nástropních
malbách v našem kostele Nejsv. Trojice v Podskalí
a u tamějších varhan. Srdečné díky všem dárcům,
kteří umožnili I. etapu obnovy původního barokního
nástroje (obojí podpořeno grantem MHMP).
Vrcholí také první etapa obnovy střechy a krovu
Týnského chrámu, kterou finančně podpořilo MK
ČR. Velmi složité opravy historického krovu chrámu
v jeho západní části se protáhly až do konce listopadu. Příští rok bychom chtěli práce zahájit již
v březnu, čekají nás časově náročné a nákladné
opravy staticky pokleslé sanktusní věžičky. Děkujeme Vám za jakoukoliv finanční pomoc.
V kostele sv. Haštala bylo úspěšně dokončeno
restaurování kazatelny a z velké části i kredenční
skříně v sakristii. V příštím roce plánujeme započetí
oprav zdevastované márnice u kostela.
PRAVIDELNÝ PROGRAM VE FARNOSTI (DO 17.12.)
Společenství modlitby:
po 18:30 Týn
Sv. růženec:
po-pá 11:55 s.Havel, ne 9:05 Týn
Modlitba ranních chval:
st 8:00 M. Boží
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 o víře:
čt 19:00 Týn
Hovory s katechumeny:
čt 17:00 Týn
Pěvecké sbory:
út 18:00 a st 18:30 Týn
čt 17:30 s. Havel, čt 18.30 Celetná 13
Výuka náboženství dětí:
út 15:30 a čt 17:00 Týn
Na svátek Svaté rodiny mohou manželské páry opět
obnovit svůj slib lásky, úcty a věrnosti. Přípravu na

tuto obnovu nabízí Pastorační středisko v so 3.12. od
15:00 do 18:00, provázejícím bude biskupský vikář
Mons. Michael Slavík, Th.D.
Ve st 14.12. v 19:30 hod. nabízejí otcové dominikáni
Dominikánský knižní salón: Adventní a vánoční kázání od sv. Bernarda, která jsou vášnivou sondou do
hlubin lidské duše i Božího trinitárního tajemství. Více
na www.dominikanska8.cz.
Podskalská farnost a MČ Praha 2 pořádají ve čt 15.
12. od 18:00 adventní a předvánoční koncert
v kostele N. Trojice v Podskalí. Vstup je zdarma.

TÝNSKÉ LISTY
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Ve čt 1.12., 15.12. a 29.12. vždy v 16:30 hod se
v Týnském chrámu uskuteční komentované adventní
a vánoční prohlídky v rámci cyklu Týnský chrám – jak
jej ještě neznáte. Vstupné dobrovolné. Více v příloze.
Jiné adventní zastavení s nejstarší duchovní hudbou se uskuteční v kostele sv. Štěpána na Novém
Městě o adventních nedělích, vždy v 18:30 hod.
Vstupné dobrovolné (podrobnosti www.introitus.cz).
Nejen osamělé farníky zveme na vánoční setkání
farnosti, které se uskuteční v ne 1.1. od 15:00 ve Farním centru.
V rámci Tříkrálové sbírky v r. 2017 (1.-8.1.) bychom
znovu rádi podpořili projekt církevní Školy sv. Augustina v Krči. Přihlaste se, prosíme, k charitativnímu
koledování (kontaktní tel. 602 457 200).
Náš sbor Notre Dame zve na svůj Vánoční koncert,
který se uskuteční ve čt 5.1. v 19:30 v Týnském
chrámu. Zazní cyklus koled Vánoční od L. Fišera pro
smíšený, dětský sbor, sóla a orchestr a Valašská
jitřní mše pastorální J. Křičky. Vstupné dobrovolné.
Naše farnost zahrnuje více kostelů a postupně se je
snažíme opravovat a restaurovat. Nemohli bychom
tak činit bez vašich laskavých darů. Můžete nás
podpořit – dary nad 1000 Kč včetně si lze odečíst
z daňového základu. Formuláře Vám rádi na vyžádání poskytneme. Týká se to všech našich kostelů.
Pán Bůh zaplať!

Narození Páně, Albrecht Dürer, 1514

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

