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7. neděle velikonoční
Sv. Marcelina a Petra, mučedníků
Sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
Sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Sv. Norberta, biskupa
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SV.
LITURGICKÉ MEZIDOBÍ
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9.6. Sv. Efréma Syrského, jáhna
11.6. Sv. Barnabáše, apoštola
13.6. Sv. Antonína z Padovy, kněze
15.6. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
19.6. SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
21.6. Sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
22.6. 12. neděle v mezidobí
24.6. NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
27.6. NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
28.6. Neposkvrněného Srdce Panny Marie
29.6. SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
30.6. Sv. prvomučedníků římských

HISTORICKÝ KALENDÁŘ
1.6.1259 pražský biskup Jan III. z Dražic vysvětil
cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě
1.6.1474 nar. Anděla Merici, zakladatelka a první
představená sester voršilek
1.6.1919 kostel sv. Antonína v Praze-Holešovicích
se stal farním kostelem
2.6.1733 zemř. Jan Adam Vratislav z Mitrovic, arcibiskup pražský, kanovník svatovítský
3.6.969 sv. Vojtěch vysvěcen na biskupa od Willigisa, arcibiskupa mohučského
4.6.1739 nar. Jan Jakub Quirin Jahn, malíř, kreslíř
6.6.1134 zemř. sv. Norbert, zakladatel premonstrátského řádu, arcibiskup v Magdeburgu
6.6.1599 nar. Diego Velázquez, španěl. malíř
7.6.1329 zemř. Konrád, první opat cisterciáckého
kláštera na Zbraslavi, rádce Václava II.
9.6.1899 v břevnovském Vincentinu otevřen ústav
pro chudé a nevyléčitelně nemocné
9.6.1949 komunistický režim zorganizoval v Praze

kolaborantskou „Katolickou akci“
10.6.1854 položen základní kámen kostela sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně
11.6.1234 sv. Anežka Česká vstoupila do kláštera
klarisek a papež Řehoř IX. jí jmenoval abatyší
11.6.1864 nar. Richard Strauss, něm. skladatel
11.6.2004 zemř. Karel Vrána, kněz, teolog, filosof,
předseda Křesť. akademie, držitel Řádu TGM
12.6.1954 papež Pius XII. svatořečil Dominika Savia, chovance sv. Dona Bosca
13.6.1329 pražský biskup Jan IV. z Dražic se po
nuceném pobytu v Avignonu vrátil do Prahy
13.6.2004 vysvěcen kostel sv. Alžběty ve Kbelích
14.6.1594 zemř. Orlando di Lasso, vlámský skladatel
15.6.1594 nar. Nicolas Poussin, franc. malíř
17.6.1994 vysvěcen nový chrám Neposkvrněného
početí P. Marie v Praze-Strašnicích
18.6.1949 poslední veřejné kázání pražského
arcibiskupa J. Berana v strahovské basilice
19.6.1834 nar. Edgar Degas, franc. malíř
20.6.1884 zemř. Václav Beneš Třebízský, spisovatel, kněz
20.6.1949 vatikánská kongregace odsoudila tzv.
Katolickou akci a její účastníky exkomunikovala
21.6.1899 nar. Pavel Haas, skladatel
23.6.894 český kníže Bořivoj přijal na Velehradě
křest od Metoděje
24.6.1869 nar. Jan Pauly, farář smíchovský, kanovník starobol., infulovaný prelát
25.6.1834 zveřejněna encyklika papeže Řehoře
XVI. Singulari vos o nebezpečí liberalismu
26.6.1344 založeno biskupství v Litomyšli, zaniklé
za husitských válek
27.6.1574 zemř. Giorgio Vasari, ital. malíř, architekt, historik umění
28.6.1949 Svaté oficium ve Vatikánu zakázalo katolíkům členství v komunistických stranách
29.6.1374 zemř. Jan Milíč z Kroměříže, kazatel u
M. Boží před Týnem, kněz, teolog
29.6.1914 nar. Rafael Kubelík, skladatel, dirigent
29.6.1934 zemř. Adolf Kašpar, malíř, ilustrátor
30.6.1364 zemř. Arnošt z Pardubic, první pražský
arcibiskup, kanovník Metropolitní kapituly

ADRESA DUCHOVNÍ SPRÁVY:
Celetná 5, 110 00 PRAHA 1
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Úřední hodiny:
po, st, pá 8.30 – 11.00; út, čt 15.00 – 17.00

LITURGIE
ne 8.6. Slavnost Seslání Ducha svatého
s. Havel 8:30 M. Boží 9:30, 21:00 s. Haštal 11:00
Devítidenní příprava se zpěvem Přijď, ó Duchu,
přesvatý vrcholí v so 7.6. ekumenickou svatodušní
vigilií v katedrále od 20:00 hod. a nedělní slavností
Seslání Ducha sv. Při dopolední mši sv. v Týnské
chrámu zazní Missa Cellensis Josepha Haydna a
Regina coeli laetare Bohuslava M. Černohorského,
minority působícího mj. u sv. Jakuba.
ne 15.6. Slavnost Nejsvětější Trojice
s. Havel 8:30
M. Boží 9:30, 21:00
katedrála sv. Víta 10:00
Slavnost letos připadá na den katedrálního patrona,
sv. Víta. Tento den se také bude oslavovat 670.
výročí položení základní kamene katedrály a
povýšení pražského biskupství na arcibiskupství.
Slavné bohoslužbě v katedrály bude předsedat
Gerhard Feige, biskup magdeburský, a zazní Missa
cum populo Petra Ebena. O. kardinál představí
nový pastorační plán arcidiecéze na příštích 5 let.
čt 19.6. Slavnost Těla a Krve Páně
s. Havel 12:15
katedrála sv. Víta 17:00
Pražský arcibiskup zve všechny věřící na společné
slavení liturgie do katedrály a následnému eucharistickému průvodu po Hradčanském nám. Stavbu
jednoho z oltářů má opět na starosti naše farnost.
Mše sv. v Týnském chrámu bude v 15:00 hod.!
út 24.6. Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
s. Havel 12:15
M. Boží 18:00
O. kardinál bude slavit v katedrále k 100. výročí
zahájení 1. světové války od 18 hod. requiem.

pá 27.6. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
s. Havel 12:15
M. Boží 18:00 (!)
Čas bohoslužby u M. Boží se ten den posunuje na
podvečerní 18:00 hod. Bohoslužbu bude v naší farnosti slavit O. kardinál, při mši sv. bude vzpomenuto také na zakladatele Opus Dei Josemaría Escrivá
de Balaguer.
so 28.6. Kněžské svěcení v katedrále sv. Víta
Vkládáním rukou pražského arcibiskupa přijme jáhen Tomáš Kábele v 10 hod. kněžské svěcení.
ne 29.6. Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
s. Havel 8:30 M. Boží 9:30, 21:00 s. Haštal 8:00
V arcidiecézi také proběhne sbírka na bohoslovce.

UDÁLOSTI VE FARNOSTI
Po mnoha desítkách let jsme slavili bohoslužbu
v kapli Staroměstské radnice, a to v den výročí zahájení Pražského povstání, při které jsme se modlili
za padlé ve všech válkách. Děkujeme vstřícnosti
PIS a pražského Magistrátu a věříme, že tato bohoslužba nebyla ojedinělá a budeme se moci na stejném místě sejít i v dalších letech!
Letošní farní pouť směřovala k poutnímu chrámu
Nejsv.Trojice na Křemešníku u Pelhřimova. Hornatou krajinou statečně putovali pěší poutníci, v sobotu dopoledne přijel autobus s dalšími věřícími.
Vrcholem pouti byla mše sv., odpoledne následovala prohlídka kláštera v Želivě a býv. arcibiskupského zámku v Červené Řečici. Příjemně překvapilo
zázemí pro návštěvníky na Křemešníku, smutně
však dopadl červenořečický zámek, který církvi již
nikdo nevrátí. Jeho stav odpovídá péči státu. Příští
rok plánujeme pouť do východních Čech.
Svatojánské NAVALIS se letos uskutečnilo v chladném počasí, ale přesto za hojné účasti věřících i řezenského diecézního biskupa. Naše farnost se opět
aktivně zapojila do příprav i průběhu samotné akce,
mj. několik mužů z naší farnosti neslo v průvodu
starobylé korouhve.
Noci kostelů se letos zúčastnilo méně návštěvníků,

avšak i přesto se v našich chrámech zastavilo dohromady asi 8.000 lidí. Vyhledávané byly zvláště
komentované prohlídky, specializované přednášky
a koncerty. Děkujeme všem farníkům, kteří se
zapojili do organizace.
PRAVIDELNÝ PROGRAM VE FARNOSTI (DO 26.6.)
Společenství modlitby:
po 17.00 Týn
Sv. růženec:
po-pá 11.55 s.Havel, ne 9.05 Týn
Modlitba nešpor:
čt při večerní mši sv. Týn
Modlitba ranních chval:
st 8.00 M. Boží
ne 8.00 s. Havel
Večery chval mladých: 2. po v měs.19.00 s. Havel
Pěvecké sbory:
út 19.00 a st 18.30 Týn
čt 17.30 s. Havel, čt 18.30 Celetná 13
Chvíle nad Písmem sv.:
po 18.00 Týn
Hovory o víře:
čt 19.00 Týn
Hovory s katechumeny:
st 18.45, 19.45 Týn
Brigáda na zahradě u sv. Haštala so 28.6. od 9.00
a 9.6. od 17 hod.
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Strašnická farnost ve spolupráci s Karmelitánským
nakladatelstvím zve ve čt 12.6. od 19:00 do Divadla
Miriam na besedu s bývalými místními duchovními
správci P. M. Klenerem a P. J. Houkalem. Beseda
zahajuje oslavy 85. výročí založení farnosti a 20. výročí posvěcení kostela.
Kardinál Dominik Duka požehná v so 14.6.od 9:00
hod. při mši sv. obraz P. Marie Lidické, který bude
umístěn na místě býv. kostela v Lidicích, zničeném
nacisty. Pražské arcibiskupství v současné době
připravuje podklady k blahořečení lidického faráře
Josefa Štemberky.
Prázdniny otvíráme výletem do přírody a jsou zváni
nejen ti, kdo dostanou dobré vysvědčení. Odjezd
v ne 29.6. v 11:15 od fary, návrat v po večer. Cílem
bude České středohoří, s sebou věci na přespání v
přírodě. Bližší info: 602 457 200.

Nejsvětější Trojice, El Greco, 1577

_______________________________________
Vaší pozornosti doporučujeme mj. výstavu sakrálního umění na Českobrodsku. Je ale i řada dalších
možností, jak osvěžit ducha i tělo. Všem ze srdce
přejeme zaslouženou dobu dovolených a prázdnin!

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

