3.12. 1. neděle adventní
4.12. Sv. Jana Damašského, kněze
6.12. Sv. Mikuláše, biskupa
7.12. Sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
8.12. SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ
BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
so 9.12. Sv. Jana Didaka Cuauhtlotoatzina
ne 10.12. 2. neděle adventní
po 11.12. Sv. Damasa I., papeže
út 12.12. Panny Marie Guadalupské
st 13.12. Sv. Lucie, panny a mučednice
čt 14.12. Sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
ne 17.12. 3. neděle adventní
čt 21.12. Sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve
so 23.12. Sv. Jana Kentského, kněze
ne 24.12. 4. neděle adventní – Štědrý den
po 25.12. SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
út 26.12. SV. ŠTĚPÁNA
SVÁTEK
st 27.12. SV. JANA, APOŠTOLA
SVÁTEK
čt 28.12. SV. BETLÉMSKÝCH DĚTÍ
SVÁTEK
pá 29.12. Sv. Tomáše Becketa, biskupa
so 30.12. Šestý den v oktávu Narození Páně
ne 31.12. SVATÉ RODINY,
JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA
SVÁTEK

9.12.1862 nar. Karel Kovařovic, skladatel, dirigent
10.12.1902 nar. Václav Trégl, herec
11.12.1792 nar. Joseph Mohr, rakouský katol.
kněz, autor vánoční písně "Tichá noc"
11.12.1992 zemř. ThDr. František Panuška, kněz
12.12.1952 zemř. Bedřich Hrozný, orientalista
14.12.1957 zemř. Josef Lada, malíř a ilustrátor
17.12.1927 čs. vláda sjednala s Vatikánem tzv.
Modus vivendi, byli jmenováni noví biskupové a
určeny hranice diecézí
18.12.1982 ThDr. Jaroslav Škarvada vysvěcen na
biskupa (titulárního litomyšlského)
20.12.1982 zemř. Artur Rubinstein, americký
klavírista polského původu
21.12. 1597 zemř. sv. Petr Kanisius, německý
katol. teolog, jezuita, kazatel, učitel církve
21.12.1947 zemř. Dušan Jurkovič, slovenský
architekt činný na Sv. Hostýně
25.12.1907 nar. Josef Kostohryz, katol. básník
27.12.1822 nar. Louis Pasteur, francouzský chemik, biolog
27.12.1832 nar. Pavel Michajlovič Treťjakov, ruský
sběratel, mecenáš, zakladatel galerie
28.12.1622 zemř. sv. František Saleský, franc. katol. teolog a biskup, spisovatel, učitel církve
30.12.1952 zemř. Ivan Olbracht, spisovatel
30.12.1977 papež Pavel VI. jmenoval Dr. Františka
Tomáška pražským arcibiskupem
31.12.1902 nar. Jan Čep, prozaik a překladatel
31.12.1992 zanikla ČSFR
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pá 1.12. Sv. Edmunda Kampiána, kněze
DOBA ADVENTNÍ
ne
po
st
čt
pá

1.12.1847 nar. Antonín Chittussi, malíř
2.12.1952 zemř. Jiří Plachý, herec
3.12.1552 zemř. sv. František Xaverský, misionář
5.12.1777 papež Pius VI. vydal buly, jimiž se nově
zřizuje brněnské biskupství podřízené Olomouci
a olomoucké se povyšuje na arcibiskupství
6.12.1892 zemř. Ernst Werner von Siemens,
německý vynálezce
8.12.1542 nar. Marie Stuartovna, skotská královna
8.12.1992 slavnostně vyhlášen nový Katechismus
katolické církve

Celetná 5, 110 00 PRAHA 1
 222 318 186, 602 204 213, 602 457 200
e-mail: dkc@cmail.cz
http://www.tyn.cz
Úřední hodiny:
út, pá 9:00–11:00; čt 15:00–17:00

LITURGIE
ne 3.12. 1. neděle adventní
s. Havel 8:30 M. Boží 9:30, 21:00 s. Haštal 11:00

Na začátku mše sv. žehnání adventního věnce, během bohoslužby tzv. Mikulášská sbírka na bohoslovce. Loni se vybralo 702.998,- Kč.
Ejhle, Hospodin přijde…
Rorátní mše sv. v 7:00
po, st, pá: s. Haštal
út, so: M. Boží
čt: s. Havel
pá 8.12. Slavnost Neposkvr. Početí Panny Marie
s. Haštal 7:00
s. Havel 12:15
M. Boží 15:00
ne 10.12. 2. neděle adventní
s. Havel 8:30
M. Boží 9:30, 21:00
Naši farnost navštíví O. kardinál D. Duka, který bude hlavním celebrantem dopolední mše sv. u M.
Boží. Zveme všechny farníky k účasti na bohoslužbě, abychom mohli načerpat povzbuzení od našeho
pastýře.
st 20.12. Kající liturgie
s. Havel 18:00
Nabízíme možnost ztišení se v tradičně hektické
předvánoční době a přijetí svátosti smíření. Kající
liturgie v tento den nahradí bohoslužbu u M. Boží.
Vánoce 2017
Přehled bohoslužeb je k dispozici na zvláštním
archu, připojeném k Týnským listům.

UDÁLOSTI VE FARNOSTI
Náš pastorační asistent Štěpán Filipec hovořil dne
3.11. na rádiu Proglas v rámci pořadu Živě z Prahy
o Týnském chrámu, Mariánském sloupu a ekumenických vztazích. Pořad je možné si poslechnout i
z archivu. Večer jsme s provinciálem dominikánů O.
Benediktem slavili mši sv. ke cti Panny Marie
v atmosféře, kdy Magistrát HMP svým usnesením
stavbu sloupu opět znemožnil.
U sv. Haštala byla ukončena restaurování hlavního
oltáře. Restaurátoři mu vrátili jeho barokní vzhled
v souladu s postupnou obnovou dalšího mobiliáře.

Z Pašijového cyklu F.M.Brokoffa je skončena socha
P. Marie a sv. Jana Evangelisty. Na řadě je velký kříž
s Ukřižovaným. Koncem listopadu byly také zpět
převzaty konzervované textilie vyňaté z hrobu Tycha
Braha: jde o punčochu, větší část pláště, torzo
střevíce a další fragmenty. V tomto stavu již nehrozí
jejich zánik. Vystavení je ale možné pouze
v muzeálních podmínkách.
PRAVIDELNÝ PROGRAM VE FARNOSTI (DO 17.12.)
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:
čt 17:00 Týn
Hovory o víře:
čt 19:00 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 16:00 a čt 17:00 Týn
Farní pomoc:
so 2.12. od 9:00 chrám Matky Boží
Stavění stromků a příprava našich chrámů na Vánoce se uskuteční v so 2.12. od 9:00, začátek v chrámu M. Boží. Prosíme o pomoc všechny farníky.
Centrum pro rodinu pořádá v so 9.12. od 15:00 přípravu na obnovu manželských slibů o svátku Sv.
Rodiny. Provázejícím bude Mons. Z. Wasserbauer,
generální vikář.
V rámci Farní akademie si farnost Nejsv. Srdce Páně
na Vinohradech pozvala Pavla Fischera, aby pohovořil na téma Křesťané a politika. Přednáška se koná
v ne 10.12. od 16:00 ve videosále kostela.
Kolegium katolických lékařů pořádá ve st 13.12. od
18:30 přednášku prof. Martina Weisse na téma Jan
Valerián Jirsík: biskup, spisovatel, vlastenec a národní buditel. Přednáška se koná v knihovně III.
interní kliniky VFN, U nemocnice 1, Praha 2.
Na pozvání obce Bříství (okr. Nymburk) náš sbor
Notre Dame vystoupí na adventním koncertě, konaném v ne 17.12. od 17:00 v tamním kostele Nalezení sv. Kříže.

Milovníci sněhu a lyží z naší farnosti se na konci
prosince vydají na pár dní na Šumavu. Zváni jsou i
nelyžaři (info tel. 723 929 297).
Nabízíme vánoční komentované prohlídky Týnského chrámu. Ve čt 28.12. od 16:00 se návštěvníci
dozví leccos o historii chrámu M. Boží, ale také o
betlémech, vánočních zvycích a koledách. O den
později v pá 29.12. od 14:00 je v plánu kromě historie také povídání o vánočních tématech v dílech
barokních mistrů.
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V den svátku Betlémských dětí 28.12. se koná smírná pouť za děti, které zemřely v důsledku potratu.
V 11:00 bude O. biskup Mons. K. Herbst SBD sloužit bohoslužbu u Pražského Jezulátka, následovat
bude pěší pouť přes Petřín na Loretu, kde ve 14:00
proběhne modlitba, o hodinu později pak ještě na
Strahově. Den uzavře v 16:15 modlitba za národ ve
Svatováclavské kapli katedrály sv. Víta.
Setkání farníků proběhne opět v první den nového
roku, zveme k novoročně prostřenému stolu na Týnskou faru v po 1.1. od 15:00 hod.
Sbor Notre Dame zazpívá na Vánočním koncertě ve
čt 4.1. od 19:30 hod. v chrámu M. Boží. Na programu je Valašská jitřní mše pastorální J. Křičky a cyklus koled Vánoční od L. Fišera v úpravě pro sóla,
dětský sbor, smíšený sbor a orchestr.
V okruhu svátku Zjevení Páně opět proběhne celonárodní Tříkrálová sbírka. Jde o charitní pomoc lidem
v nouzi, prosíme proto dobrovolníky o pomoc při
vybírání darů u kostelů, na ulici i na pracovištích.
Bližší info na 602 457 200.
Dovolujeme si ještě jednou upozornit na možnost
finanční podpory pro farní činnost, event. k restaurování umělecko-historických děl našich chrámů.
Darovací smlouvy jsou k dispozici na stolku u vchodu
do kostelů. Děkujeme za vaši vstřícnost!
Přejeme vám milostiplné Vánoce, radost ze setkání
s živým Bohem a s jeho dary, které se i těm nejlepším pozemským přeci jen nemohou rovnat!

Narození Páně, Francesco di Giorgio Martini, 1475
Pinacoteca Nazionale, Siena

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

