LITURGICKÝ KALENDÁŘ
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1.12. Sv. Edmunda Kampiána, kněze
3.12. Sv. Františka Xaverského, kněze
4.12. Sv. Jana Damašského, kněze
6.12. 2. neděle adventní
7.12. Sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
8.12. SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ
BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
st 9.12. Sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina
pá 11.12. Sv. Damasa I., papeže
so 12.12. Panny Marie Guadalupské
ne 13.12. 3. neděle adventní
po 14.12. Sv. Jana od Kříže, kněze, učitele církve
ne 20.12. 4. neděle adventní
čt 24.12. ŠTĚDRÝ DEN
DOBA VÁNOČNÍ
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25.12. SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
26.12. SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA
27.12. SVATÉ RODINY
SVÁTEK
28.12. SV. BETÉMSKÝCH DĚTÍ
SVÁTEK
29.12. Sv. Tomáše Becketa, biskupa
30.12. Šestý den v oktávu Narození Páně
31.12. Sedmý den v oktávu Narození Páně

HISTORICKÝ KALENDÁŘ
1.12.1340 císař Karel IV. založil Kolegiátní kapitulu
u Všech svatých na Pražském hradě
2.12.1675 papež Klement X. potvrdil Jana Bedřicha
z Valdštejna 16. pražským arcibiskupem
3.12.1915 zemř. Theodor Kohn, biskup olomoucký
4.12.1870 nar. Josef Bombera, probošt staroboleslavský, biskup, vojenský duchovní
4.12.1875 nar. Rainer Maria Rilke, rak. spisovatel
5.12.1870 nar. Vítězslav Novák, skladatel
5.12.1940 zemř. Jan Kubelík, houslista, skladatel
5.12.1945 zemř. Otto Lev Stanovský, papežský
prelát, skladatel, kanovník svatovítský
6.12.1780 opat Václav J. Mayer zakoupil knihovnu,
která se stala základem Strahovské knihovny

6.12.1970 zemř. Ondřej Petrů, kněz, dominikán,
překladatel NZ, profesor církevního práva
7.12.1965 Svatá kongregace Posvátného Officia
přejmenována na Kongregace pro nauku víry
7.12.1990 papež Jan Pavel II. vydal encykliku
„Redemptoris Missio“ o misijním poslání
8.12.1870 papež Pius IX. prohlásil sv. Josefa
patronem a ochráncem katolické církve
8.12.1995 zahájeno vysílání křesťanské rozhlasové
stanice rádio Proglas
8.12.1995 otevřen první hospic v ČR, hospic sv. Anežky České v Červeném Kostelci
9.12.1915 zemř. Viktor Foerster, malíř, mozaikář
10.12.1790 nar. Václav Veverka, vynálezce ruchadla
11.12.1925 slavnost Ježíše Krista Krále zařazena
do církevního kalendáře
12.12.1915 nar. Frank Sinatra, amer. zpěvák, herec
13.12.1545 zahájen Tridentský koncil
13.12.1880 nar. Josef Chochol, architekt, urbanista
13.12.1900 nar. Karel Teige, estetik, teoretik umění
14.12.1790 nar. Vojtěch Ruffer, probošt kapituly
vyšehradské, historik, teolog
15.12.1870 nar. Dobroslav Orel, kněz, hud. vědec,
autor Staročeských rorátů, Českého kancionálu
15.12.1920 nar. Vlastimil Brodský, herec
16.12.1945 vyšlo první číslo časopisu Katolík za
řízení jezuitského kněze Adolfa Kajpra
17.12.1770 nar. Ludwig van Beethoven, skladatel
18.12.1890 poutní místo Velehrad předáno řádu
Tovaryšstva Ježíšova
19.12.1915 nar. Edith Piaf, franc. šansoniérka
20.12.1585 papež Sixtus V. nařídil biskupům povinnost „Ad limina“ (tj. dostavit se každý 5. rok do
Říma)
20.12.1620 do Prahy se vrátili jezuité, vypovězení
dva roky předtím vládou českých stavů
20.12.1935 římská kongregace potvrdila zřízení
první řeckokatolické farnosti v Praze
21.12.1765 zemř. Prokop Diviš, kněz, učenec,
vynálezce bleskosvodu
23.12.1380 zemř. Jan ze Středy, politik, diplomat,
biskup litomyšlský a olomoucký, kancléř Karla IV.
23.12.1745 zemř. Jan Dismas Zelenka, barokní

skladatel, autor chrámové tvorby
23.12.1555 nar. Mikuláš Dačický z Heslova, spisovatel, kronikář
24.12.1620 v Praze založen konvent řádu Milosrdných bratří u kostela sv. Šimona a Judy
25.12.2005 papež Benedikt XVI. zveřejnil encykliku „Deus caritas est“ o křesť. lásce
26.12.1725 zemř. Jan Frant. Beckovský, křížovník,
historik, kronikář, hagiograf, překladatel
26.12.1890 zemř. Josef Vincenc Rott, zakladatel
železářského velkoobchodu v Praze
27.12.1350 nar. Jan z Jenštejna, 3. pražský arcibiskup, patriarcha alexandrijský
28.12.1990 v Praze zahájeno Evropské setkání
Taizé s bratrem Rogerem Schützem
29.12.1170 zemř. sv. Tomáš Becket, angl. biskup
30.12.1625 německý luterán. chrám sv. Salvátora
na St. Městě pražském předán Řádu paulánů
31.12.1915 nar. Jan Opletal, student medicíny,
oběť nacismu
31.12.1980 papež Jan Pavel II. vyhlásil sv. Cyrila a
Metoděje za spolupatrony Evropy

ADRESA DUCHOVNÍ SPRÁVY:
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, jinak po předchozím ohlášení

LITURGIE
Bohoslužby v nouzovém stavu
Počet účastníků bohoslužeb se řídí vládním nařízením, momentálně je od 23.11. povolena účast 20
věřících. Společně může zpívat max. 5 osob. Opět
je třeba zachovávat rozestupy, mít nasazenou roušku a dezinfikovat si ruce. Aktuální informace na
našich webových stránkách.
Bohoslužby v našich chrámech v prosinci
M. Boží: st, čt 18:00, pá 15:00, so 8:00, ne 9:30

s. Havel: po-pá 12:15, ne 8:30 s. Haštal: ne: 11:00
s. Duch: ne 9:30
N.Trojice: ne 9:00
Roráty
V době adventní se v našich chrámech budou opět
konat adventní roráty, každý všední den vč. soboty:
s. Haštal: po, st, pá 7:00
s. Havel: čt 7:00
M. Boží: út, so 7:00
Roráty v katedrále jsou přesunuty k sv. Janu Nep.
na Hradčanech (začátek 6:30)
út 8.12. Slavnost P. Marie, počaté bez poskvrny
prvotního hříchu
s. Havel 12:15
M.Boží 7:00; 18:00
Kající liturgie u sv. Havla – st 16.12.
I v době pandemie a s tím souvisejícími omezeními
má svátost smíření své nezastupitelné místo v životě křesťana. Využijme této příležitosti ke smíření
před vánočními svátky, a to ve st 16.12. od 18:00.
Vánoce 2020
Letošní Vánoce budou pravděpodobně ovlivněny
pandemickými opatřeními, nelze tedy dost dobře
predikovat, kolik lidí se bude moci účastnit bohoslužeb. Plánujeme jejich obvyklý rozsah (viz rozpis),
bez sborového zpěvu, tedy bohužel i bez tradiční
Rybovy České mše vánoční. Opět doporučujeme
sledovat aktuální informace na našem webu a
vývěskách.
Modlitba růžence u Mariánského sloupu
Pravidelně každou středu v 17:00 je možné se
připojit k modlitbě růžence u Mariánského sloupu.
Otvírací doba chrámu Matky Boží k modlitbě a
prohlídkám
út-so 10:00-12:00, 14:00-16:00
ne 10:30-12:00

UDÁLOSTI VE FARNOSTI
Na Boží hod vánoční oslaví požehnaných 95 let
dlouholetý týnský varhaník, sbormistr a skladatel
Bohuslav Korejs. Panu profesorovi jsme vděčni za
jeho dlouholetou službu a přejeme mu stálé zdraví,
radost a hojnost Božích milostí!

Basilika sv. Jakuba na Starém Městě je filiálním
kostelem naší farnosti, ale duchovní správu tam
zajišťují minorité z přilehlého kláštera. Od 1.11. na
základě rozhodnutí představeného odešli na nové
působiště P. S. Gryn, P. B. Rosa a fr. V. Puczok.
Novým rektorem se stal P. Josef Goryl OFMConv.

TÝNSKÉ LISTY

Ve st 30.12. v 15:00 se uskuteční vánoční komentovaná prohlídka Týnského chrámu. Průvodcem
bude náš pastorační asistent Štěpán Filipec.
Dva kardinálové, zastupující biskupské konference
evropských zemí, vyzývají k modlitbě novény za
zastavení pandemie s prosbou o přímluvu sv. dětí.
Celý text novény je k dispozici na webových stránkách www.cirkev.cz.

ČÍSLO 298

PROSINEC

LP 2020

Slavnostními nešporami a požehnáním 4 nových
zvonů pro strahovskou basiliku byl v so 28.11. na
Strahově zahájen jubilejní rok u příležitosti 900 let
existence premonstrátského řádu (1120-2020).
Součástí obřadu bylo také vystavení ostatků zakladatele a patrona české země sv. Norberta, které
jsou v basilice trvale uchovávány. Současně tam
bude po celý rok možné získat plnomocné odpustky dle stanovených pravidel.
Současná situace je pro mnoho rodin i jednotlivců
svízelná z mnoha hledisek, jistě i finančního. Ti,
kteří pracují v oborech, jejichž činnost byla vládními
nařízeními zastavena či omezena, prožívají nelehké časy. Našich farností se vládní opatření také silně dotýkají a není snadné dostát všem finančním
závazkům, zvláště pak dokončení započatých stavebních prací (zejména střecha Týnského chrámu).
Bude tomu odpovídat i letošní skromnější vánoční
výzdoba. Proto si dovolujeme obrátit se na ty, kteří
jsou přesto ochotni naše farnosti finančně podpořit.
Za každý dar budeme vděčni. V sakristii našich
chrámů a na faře jsou k dispozici darovací smlouvy,
dary ve výši min. 1000 Kč si lze odečíst z daní. Pán
Bůh zaplať!

Annunciation (detail), tempera na dřevě, 1433-34
Fra Angelico, Diecézní muzeum Cortona

_____________________________________________

_____________________________

Přejeme všem milostiplné Vánoce a do nového
roku zdraví, radost, pokoj v srdci a Boží požehnání!

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

