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1.12. Sv. Edmunda Kampiána, kněze
3.12. Sv. Františka Xaverského, kněze
4.12. Sv. Jana Damašského, kněze
5.12. 2. neděle adventní
6.12. Sv. Mikuláše, biskupa
7.12. Sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
8.12. SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ
BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
9.12. Sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina
10.12. Panny Marie Loretánské
11.12. Sv. Damasa I., papeže
12.12. 3. neděle adventní
13.12. Sv. Lucie, panny a mučednice
14.12. Sv. Jana od Kříže, kněze, učitele církve
17.12. Pátek před Štědrým dnem
18.12. Sobota před Štědrým dnem
19.12. 4. neděle adventní
20.12. Pondělí před Štědrým dnem
21.12. Úterý před Štědrým dnem
22.12. Středa před Štědrým dnem
23.12. Čtvrtek před Štědrým dnem
24.12. ŠTĚDRÝ DEN
DOBA VÁNOČNÍ

so 25.12. SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
ne 26.12. SVÁTEK SVATÉ RODINY
po 27.12. SV. JANA, EVANGELISTY
SVÁTEK
út 28.12. SV. BETÉMSKÝCH DĚTÍ
SVÁTEK
st 29.12. Sv. Tomáše Becketa, biskupa
čt 30.12. Šestý den v oktávu Narození Páně
pá 31.12. Sedmý den v oktávu Narození Páně

HISTORICKÝ KALENDÁŘ
1.12.1916 nar. Alexander Heidler (Křišťan), kněz,
teolog, pedagog, redaktor Svobodné Evropy
1.12.1946 ustanovena samostatná farnost s kaplí
sv. Terezie v Praze - Kobylisích
2.12.1416 Václav IV. povolil podávání pod obojí ve
čtyřech pražských kostelích na St. Městě
3.12.1621 nar. Bohuslav Balbín, kněz, jezuita, spisovatel, básník, pedagog

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
5.12.1831 nar. Mikuláš Karlach, probošt kapituly
vyšehradské, poslanec zemského sněmu
5.12.1971 zemř. Jiří Grossmann, herec, zpěvák
6.12.1926 zemř. Claude Monet, francouzský malíř
6.12.1941 nar. Vladimír Renčín, grafik, ilustrátor
7.12.1901 zemř. Antonín Norbert Vlasák, kněz
8.12.1946 ThDr. Josef Beran přijal v katedrále sv.
Víta biskupské svěcení
9.12.1641 zemř. Anthony van Dyck, vlámský malíř
9.12.1846 papež Pius IX. vydal encykliku „Qui
pluribus“ o omylech doby
9.12.1871 zemř. Josef Mánes, malíř
9.12.1931 nar. Ladislav Smoljak, režisér, herec
9.12.2001 zemř. Karel Bříza, kněz, redemptorista,
hudební skladatel, autor ordinaria
10.12.1896 nar. Alfred Nobel, švédský chemik, vynálezce dynamitu
10.12.1901 udělení prvních Nobelových cen
12.12.1821 nar. Gustave Flaubert, franc. prozaik
13.12.1466 zemř. Donatello, italský sochař
13.12.1626 zemř. Adrian de Vries, holand. sochař
14.12.1546 nar. Tycho de Brahe, dánský astronom
14.12.1591 zemř. sv. Jan od Kříže, španěl. kněz,
zakladatel a převor Řádu karmelitánů
14.12.1721 vysvěcen benediktinský kostel sv. Markéty na Břevnově
15.12.1966 zemř. Walt Disney, amer. filmový kreslíř
17.12.1901 nar. Marie Rosůlková, herečka
17.12.1911 nar. Maurus Verzich, opat benediktinů
v Emauzích, účastnil se zasedání 2. vatik. koncilu
18.12.1751 zemř. Kilián Ignác Dienzenhofer, barokní architekt, stavitel
18.12.1871 nar. Jan Kotěra, architekt, malíř, grafik
18.12.2001 zemř. Gilbert Bécaud, franc. zpěvák
20.12.1576 nar. sv. Jan Sarkander, kněz, mučedník, blahořečen r. 1995
21.12.1776 nar. Matěj Josef Sychra, kněz, hudební skladatel, prozaik

21.12.1996 zemř. Norbert Škrdlík, provinciál minoritů, připravoval podklady kanonizace sv. Anežky
22.12.1216 papež Honorius III. bulou „Religiosam
vitam eligentibus“ potvrdil nový řád dominikánů
22.12.1666 zemř. Guercino (v.j. Giovanni Francesco Barbieri), italský malíř
23.12.1921 nar. František Štaud, misionář v Peru
24.12.1796 první provedení České mše vánoční
„Hej, mistře“ J. J. Ryby v rožmitálském kostele
24.12.1916 nar. Zdenka C. Schelingová, sloven.
řeholnice, mučednice, r. 2003 blahořečena
25.12.1491 nar. sv. Ignác z Loyoly, španěl. teolog,
zakladatel jezuitského řádu. r. 1622 svatořečen
25.12.1901 nar. Milada Horáková, politička
26.12.1751 nar. sv. Klement Maria Hofbauer,
kněz, generální vikář Řádu redemptoristů
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
27.12.1571 nar. Johannes Kepler, něm. astronom
28.12.1921 nar. Václav Dvořák, kněz, papežský
prelát, generální vikář českobudějovické diecéze
29.12.1926 zemř. Rainer Maria Rilke, rak. básník
30.12.1791 zemř. Jiří Ignác Linek, skladatel
31.12.1876 zemř. sv. Kateřina Laboure, řeholnice,
vizionářka, autorka zázračné medailky P. Marie
31.12.1876 zemř. Jan Karel Škoda, kaplan v Týnském chrámu, založil týnskou farní knihovnu
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Úřední hodiny:
út, pá 9:00–12:00, jinak po předchozím ohlášení

LITURGIE
Roráty (začátek v 7:00)
s.Haštal: po, st, pá
M.Boží: út, so
s.Havel: čt
Rorátní mše sv. probíhají na úsvitu a zpívají se při
nich staré adventní zpěvy. Využijme této možnosti

ztišení a usebrání, abychom vytvořili místo Tomu,
který přichází ke každému z nás.
st 8.12. Slavnost P. Marie, počaté bez poskvrny
prvotního hříchu
M. Boží 7:00
s. Havel 12:15
M. Boží 18:00
V den slavnosti se roráty přesouvají do našeho mariánského chrámu, po mši sv. bude modlitba chval
u Mariánského sloupu. Večerní mši sv. bude sloužit
Mons. Ladislav Hučko, apoštolský exarcha pro
katolíky byzantského obřadu.
ne 19.12. 4. neděle adventní
Dopolední mši sv. u M. Boží bude předsedat Otec
kardinál Dominik Duka, který v tento čas pravidelně
navštěvuje naši farnost.
Kající liturgie u sv. Havla
K adventní době patři očista nitra, jak k tomu vyzývají starozákonní proroci i Jan Křtitel. Příležitost ke
svátosti smíření bude zejména při společné kající
liturgii ve st 15.12. od 18:00.
VÁNOCE 2021
„Bůh se skutečně stal člověkem ve svém Synu a
narodil se z Panny Marie. Bůh už nemohl zajít dál
ve svém přiblížení se člověku…“ (sv. Jan Pavel II.)
Vánoční dobu zahájíme bohoslužbou na Štědrý
den v 16:30 u M. Boží, zazní při ní tradičně Rybova
Česká mše vánoční v podání zpěváků Státní opery.
Půlnoční bohoslužby v naší farnosti budou slaveny
u sv. Havla a sv. Ducha.
Boží hod vánoční oslavíme dopoledními bohoslužbami ve všech našich chrámech, od 17:00 pak jsou
nešpory v katedrále sv. Víta. Svátek sv. Stěpána je
letos svátkem Svaté rodiny, bohoslužby budou
v tradičním nedělním pořádku. V dalších dnech vánočního oktávu se pořad bohoslužeb neliší od běžných zvyklostí (polední mše sv. u sv. Havla, večerní
u M. Boží). Poslední den kalendářního roku poděkujeme za uplynulé měsíce při bohoslužbě v 15:00
u M. Boží.
Na Nový rok připadá slavnost M. Boží, P. Marie,
patronky našeho hlavního chrámu. Poutní mše sv.
bude sloužena v 9:30 v jazyku církve – latině.

UDÁLOSTI VE FARNOSTI
Náš farník z kostela Nejsvětější Trojice v Podskalí
doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D. obdržel u příležitosti oslav svátku 17. listopadu Cenu Arnošta
z Pardubic pro vynikajícího vyučujícího. Doc. Naňka je mezinárodně uznávaným anatomem, který
působí v Anatomickém ústavu 1. LF UK. Dle vyjádření Univerzity Karlovy se v jeho osobě sjednocuje
osobnost inovativního vědce, inspirativního pedagoga a důkladného klinického lékaře. Je autorem a
spoluautorem více než 80 vědeckých publikací. Jeho vědecký přínos vedl mimo jiné k zavedení nových a inovativních operačních postupů, a to zejména v urologii, gynekologii a ortopedii. Skromnému O. Naňkovi velmi rádi blahopřejeme!
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V sobotu před adventem se v našich chrámech
uskutečnil úklid a stavění stromků. Pán Bůh zaplať
všem, kteří obětovali svůj čas a síly pro přípravu
důstojného prostředí pro nadcházející svátky.
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 o víře:
st 18:45, čt 18:45 Týn
Pěvec. sbory: čt 17:30 s. Havel, čt 18.30 Celetná 13
Vánoční prohlídka Týnského chrámu se uskuteční
ve st 29.12. v 15:00. Vstup volný.
Poslední téměř dva roky jsou pro celý svět velmi
obtížné. Pandemie koronaviru dopadá na všechny,
nejtragičtější jsou úmrtí blízkých, mnohé sužuje i
finanční tíseň. I naše farnost je omezená ve svých
příjmech a hůře se realizují nezbytné opravy našich
chrámů. Pokud v této situaci můžete na farnost
nějakým darem přispět, budeme vděčni. Vystavení
darovací smlouvy pro snížení základu daně je
samo-zřejmostí. Pán Bůh zaplať!
Všem přejeme požehnané svátky Kristova narození!

Zvěstování P. Marii, freska, Boccacio Boccaccino
kol. 1516, katedrála Cremona

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

