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1.6. Sv. Justina, mučedníka
2.6. NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
3.6. Sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
5.6. 7. neděle velikonoční
6.6. Sv. Norberta, biskupa
9.6. Sv. Efréma Syrského, jáhna
11.6. Sv. Barnabáše, apoštola
12.6. SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SV.
LITURGICKÉ MEZIDOBÍ

po
st
ne
út
st
čt
pá
ne
po
út
st

13.6. Sv. Antonína z Padovy, kněze
15.6. Sv. Víta, mučedníka
19.6. NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
21.6. Sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
22.6. Sv. Jana Fishera a Tomáše Mora
23.6. SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
24.6. NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
26.6. 13. neděle v mezidobí
27.6. Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa
28.6. Sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
29.6. SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

HISTORICKÝ KALENDÁŘ
1.6.1716 zemř. Jan Josef Božan, kněz, autor
kancionálu „Slavíček rajský“
2.6.1631 8 italských piaristů se usadilo v Mikulově
a založili zde první komunitu ve střední Evropě
3.6.1626 položen základní kámen ke kapli v pražské Loretě
3.6.1801 nar. František Škroup, skladatel, dirigent
5.6.1826 zemř. Carl Maria von Weber, něm. skladatel, dirigent, klavírista, hud. pedagog
6.6.1886 nar. Metoděj Dominik Trčka, redemptorista, misionář, za komunismu vězněn
6.6.1961 zemř. Carl Gustav Jung, švýcar. psychoanalytik, zakladatel analyt. psychologie
7.6.1781 zahájena stavba Stavovského divadla
9.6.1441 zemř. Jan van Eyck, vlámský malíř
9.6.1891 zemř. Adolf Würfel, probošt metropolitní
kapituly svatovítské, zemský poslanec
10.6.1376 Václav IV. zvolen králem římským

10.6.1836 zemř. André-Marie Ampére, franc. fyzik, matematik
11.6.1786 nar. František V. Tippmann, děkan kapituly staroboleslavské, světící biskup pražský
12.6.1881 nar. Karel Chotek, etnograf
13.6.1231 zemř. sv. Antonín z Padovy, kněz
13.6.1791 nar. Antonín Langweil, miniaturista
13.6.1866 zemř. Jakub Beer, velmistr Řádu křížovníků, profesor na FF a KTF UK
13.6.1881 nar. Otakar Španiel, sochař, medailér
14.6.1891 nar. Augustin Alois Neumann, augustinián, církevní historik, profesor na CMBF
14.6.1896 zemř. František Sequens, malíř, rektor
AVU, tvůrce oltářních obrazů a návrhů oken
14.6.1936 zemř. Gilbert K. Chesterton, anglický
spisovatel, kritik
15.6.1826 nar. Jindřich J. Clam-Martinic, politik
15.6.1886 nar. Jaroslav Horejc, sochař, medailér,
autor výzdoby kůrové kaple svatovít. katedrály
16.6.2006 zemř. Vlasta Průchová, jazz. zpěvačka
18.6.1936 zemř. Maxim Gorkij, ruský spisovatel
19.6.1886 nar. Rudolf Kremlička, malíř
19.6.1941 nar. Václav Klaus, politik, ekonom
20.6.1911 zemř. František Kořan, děkan kapituly
starobol., spirituál arcib. semináře v Praze
21.6.1591 zemř. sv. Alois z Gonzagy, ital. teolog,
21.6.1621 27 vůdců stavovského povstání popraveno na Staroměstském náměstí
22.6.431 zahájen 3. všeobecný církevní sněm,
aby odsoudil mylné učení Nestoria
24.6.1946 na Starém Městě pražském otevřeno
Státní židovské muzeum
25.6.1956 zemř. Eduard Štorch, spisovatel
26.6.1861 zemř. Pavel Josef Šafařík, sloven. historik, jazykovědec, slavista, básník
26.6.1911 nar. Josef Kubalík, teolog, spisovatel,
probošt kapituly u Všech svatých
27.6.1796 nar. Petr Krejčí, světící biskup pražský,
děkan metropolitní kapituly svatovítské
27.6.1891 nar. Adolf Novotný, evangelický duchovní, biblista, vydal Biblický slovník
28.6.1916 nar. František Vaňák, olom. arcibiskup
30.6.1676 zemř. Adam Václav Michna z Otradovic, básník, skladatel, varhaník
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LITURGIE
čt 2.6. SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
s. Havel 12.15
M. Boží 18.00
Při bohoslužbě u Matky Boží budou pokřtěni Johana a Philip Turkovi, kteří se v naší farnosti již
delší dobu připravují na své nové zrození v Kristu.
Radujeme se z nových ratolestí, které vyrůstají na
kmeni Kristově!
po 6.6. sv. Norberta, biskupa
Zakladatele premonstrátského řádu oslavíme přímo na Strahově bohoslužbou v 18.00 hod.
so 11.6. oslava sv. Aneţky České v Doksanech
Ve výroční den obláčky sv. Anežky se koná v
kostele Narození Panny Marie v Doksanech
v 10.30 hod. poutní mše svatá, kterou bude
celebrovat Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický.
so 11.6. ekumenická svatodušní vigilie
Na pozvání O. arcibiskupa budeme letos vigilii
slavit v katedrále sv. Víta – rovněž ekumenicky, a
to od 20.00 hod. Mši sv. budeme předtím slavit
v Loretě v 18.00 hod.
ne 12.6. SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SV.
s. Havel 8.00
M. Boží 9.30, 21.00
čt 23.6. SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
s. Havel 12.15 M. Boží 15.00 katedrála 17.00
Slavnostní bohoslužbu v katedrále bude celebrovat O. arcibiskup, následuje eucharistické procesí
přes Hradčanské náměstí k Loretě až na Strahov.
Slavnost bude zakončena požehnáním v basilice.
O. arcibiskup zve všechny diecézany, aby se této
velké slavnosti zúčastnili.

st 29.6. SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA
s. Havel 12.15
M. Boží 18.00
Bohoslužbě u M. Boží bude předsedat P. Jan
Pražan SI, diecézní konzervátor plzeňské diecéze. Při bohoslužbách proběhne Svatopetrská sbírka na bohoslovce. Loni se vybralo 550.138,- Kč.
pá 1.7. NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŢÍŠOVA
Mše sv. jen u M. Boží 12.15 hod.!

UDÁLOSTI VE FARNOSTI
Začátkem května jsme putovali po Svaté zemi,
kde jsme poznávali biblická místa a na nich stopy
Kristovy. Kromě tradičně navštěvovaných míst
jsme měli možnost vidět i lokality, které cestovní
kanceláře většinou nenabízejí, kupř. Jákobovu
studnu či horu Gerizím v Samařsku, hrad Nimrod
aj. Těsně po našem návratu se výrazně zhoršila
bezpečnostní situace a na mnoho míst bychom
se teď patrně nedostali. Jsme proto dvojnásob
vděčni za všechny Boží milosti a ochranu. Prosili
jsme pochopitelně také naši farnost a za její životaschopnost.
Letošní rok si česká i americká církev připomíná
svého velkého světce sv. Jana Nep. Neumanna,
od jehož narození uplynulo 200 let. Proto jsme
20.5. putovali do jeho rodných Prachatic. Pěší
pouť neulehčovalo ani prudké slunce, kopcovitá
krajina ani prudký déšť s bouří. Cílem však nebyla
klidná procházka romantickou krajinou, ale tradiční cesta strádání, protože ta pak může přinést
hojné plody. V cíli jsme se sešli a den poté se
k nám připojil autobusový zájezd našich farníků.
Ve farním kostele sv. Jakuba, kde byl sv. Jan pokřtěn jsme slavili mši sv., navštívili jeho rodný
dům (dnes moderní hospic spravovaný boromejkami) a zájemci také prachatické muzeum. Další
zastávka byla věnovaná strakonickému hradu
johanitů s cennou kapitulní síní a křížovou
chodbou. Pouť jsme zakončili v Klokotech zpěvem litanií u Panny Marie. Deo gratias!
Noc kostelů 27.5. se v našem chrámu opět setka-

la s očekávaně velkým zájmem návštěvníků, kteří
takřka v nekonečném zástupu přicházeli a obdivovali jeho krásu. Program se setkal s příznivým přijetím, lidé ocenili komentované prohlídky, zpěv
sboru, koncert i odborné přednášky. Díky všem!
PRAVIDELNÝ PROGRAM VE FARNOSTI
Chvíle nad Písmem:
po 18.00 Týn
Společenství modlitby:
po 17.00 Týn
Adorace:
1. út v měsíci 18.45 Týn
Modlitba nešpor:
čt při večerní mši sv.
Modlitba ranních chval:
pá 8.00 M. Boží
ne 7.30 s. Havel
Pěvecké sbory:
út 19.00 Týn
čt 17.30 s. Havel, čt 19.00 Celetná 13
Večery chval:
2. po v měsíci 17.00 s.Havel
Výuka náboženství:
st 17.00 Týn
Hovory o víře:
st 18.45 Týn
Hovory s katechumeny:
čt 18.45 Týn
Brigáda v Javorné:
so 25.6. od 9.00
(možnost svezení autem: info tel. 602 457 200)

TÝNSKÉ LISTY
ZPRAVODAJ
číslo 194

červen

LP 2011

Výlet do přírody se uskuteční 3.-4.6. Odjezd v pá
po bohoslužbě, návrat v so večer. Věci na přespání v přírodě s sebou. Další výlet bude 1.-2.7.
Farní akademie v kostele P. Marie Královny ve
Lhotce pořádá v ne 5.6. od 16.30 hod. přednášku
Řád křižovníků, historie a současnost. Přednášejícím bude P. PhDr. Marek Pučalík OCr.
Informujeme o zajímavých besedách Iniciativy
17-11 strašnické farnosti ve spolupráci s Karmelit.
nakladatelstvím. Ve st 8.6. se v Divadle Miriam
uskuteční přednáška P. Jaroslava Brože Skrytý
oheň Matky Terezy s následnou besedou.
Kolegium katolických lékařů pražské arcidiecéze
pořádá ve st 22.6. od 18.30 hod. přednášku P. M.
Váchy Role etiky v současné společnosti. Přednáška se koná v budově III. interní kliniky Všeobecné FN na Karlově náměstí (vstup z ulice U
nemocnice 1).
Přednášky D. Budinské v sakristii u sv. Havla v út
21. a 28.6. v 17 hod. Téma: Dějiny Karlova mostu.

Juan de Flandes: Seslání Ducha sv. (2. pol. 15. st.)

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

