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KVĚTNÁ NEDĚLE
Pondělí Svatého týdne
Úterý Svatého týdne
Středa Svatého týdne
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5.4. ZELENÝ ČTVRTEK
6.4. VELKÝ PÁTEK
7.4. BÍLÁ SOBOTA
8.4. SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
9.4. PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
10.4. ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
11.4. STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
12.4. ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
13.4. PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
14.4. SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
15.4. 2. neděle velikonoční (Božího
milosrdenství)
19.4. Výroč. den volby papeže Benedikta XVI.
21.4. Sv. Anselma, biskupa a učitele církve
22.4. 3. neděle velikonoční
23.4. SV. VOJTĚCHA, BISKUPA A MUČEDNÍKA
SVÁTEK
24.4. Sv. Jiří, mučedníka
25.4. SV. MARKA, EVANGLISTY
SVÁTEK
28.4. Sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka
29.4. 4. neděle velikonoční
30.4. Sv. Zikmunda, mučedníka

HISTORICKÝ KALENDÁŘ
1.4.1962 zemř. Vojtěch Metelka, redemptorista,
publicista, probošt mělnický
2.4.742 nar. Karel I. Veliký, francký král, císař římský
2.4.1507 zemř. sv. František de Paula, ital. poustevník, zakladatel Řádu paulánů
3.4.1682 zemř. Bartolomé Estéban, španěl. barokní malíř
3.4.1832 zemř. Václav Prachner, sochař
3.4.1897 zemř. Johannes Brahms, něm. skladatel

4.4.1882 nar. Emil Filla, malíř, grafik
4.4.1912 nar. Karel Šebor, kanovník Metropolitní
kapituly, působil v Loretě a na Žižkově
5.4.1897 zemř. Jindřich Wankel, archeolog
6.4.1892 nar. Jaroslav Beneš, kaplan v Týnském
chrámu, kanovník kapituly u Všech svatých
7.4.1947 zemř. Henry Ford, amer. vynálezce, zakladatel továrny na automobily
7.4.1962 zemř. Jaroslav Durych, spisovatel
8.4.1492 zemř. Lorenzo di Medici, italský spisovatel a politik
10.4.1967 zemř. Konrád Kubeš, jezuita, kazatel
12.4.1352 do Staré Boleslavi zavítal Karel IV.
s pražským arcibiskupem Arnoštem z Pardubic
12.4.1782 zemř. Pietro Metastasio, ital. básník
13.4.1892 nar. Robert Watson-Watt, angl. fyzik,
vynálezce radaru
14.4.937 zahájení stavby hradiska Stará Boleslav
15.4.1452 nar. Leonardo da Vinci, italský malíř
16.4.1852 nar. Jan Sýkora, kaplan u sv. Haštala
v Praze, probošt kapituly Všech svatých
16.4.1927 nar. Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger),
16.4.2002 zemř. Bonaventura Bouše, kněz, františkán, teolog, liturgik, znalec dějin umění
17.4.1807 nar. Josef Vojtěch Hellich, malíř
18.4.1947 zemř. Jozef Tiso, sloven. kněz, politik,
prezident Slovenské republiky 1939-45
19.4.1852 nar. Emanuel Liška, malíř
20.4.1292 uvedení 12 mnichů cisterciáků z konventu v Sedleci na Zbraslav
20.4.1937 zemř. Josef Mařatka, sochař
21.4.1842 papež Řehoř XVI. jmenoval pražského
biskupa Bedřicha Schwarzenberga kardinálem
22.4.1782 zemř. Jos. Ferd. Norbert Seger, skladatel, varhaník v Týnském chrámu
22.4.1847 na vlnách Vatikánského rozhlasu zahájeno československé vysílání
23.4.997 zemř. sv. Vojtěch, 2. pražský biskup,
mučedník, zemský patron Čech
23.4.1997 kardinál M. Vlk vydal dekret o názvu
pražské katedrály – sv. Víta, Václava, Vojtěcha
24.4.1757 nar. Kašpar Jan Boušek, historik, premonstrát, první bibliotékář ve Strahov. knihovně
24.4.1867 nar. Josef Vlasák, velmistr křižovníků

27.4.1627 arcibiskup kardinál Harrach vyhlásil
českým patronem sv. Norberta
29.4.1622 arcibiskup Jan Lohelius vyhlásil dekret
papeže Řehoře XV. o zrušení přijímání pod obojí
30.4.1622 jezuitskému řádu svěřena Univerzita
Karlova v Praze
30.4.1777 nar. Karl Gauss, něm. fyzik, astronom
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LITURGIE
ne 1.4. Květná neděle
Před bohoslužbou v 9 hod. se shromáždíme v kostele sv. Havla, odkud vyjde průvod s ratolestmi
za zpěvu Pueri hebraeorum. Průvod chrámem
bude i při mši sv. v 11 hod.
Velikonoční triduum
Podrobný přehled bohoslužeb v naší farnosti je
v příloze. Na Zelený čtvrtek uvítáme dobrovolníky
k mytí nohou. Čtvrteční sbírka na chudé bude věnována sestrám Matky Terezy pečujícím o potřebné, velkopáteční je určena na pomoc křesťanům
ve Svaté zemi. K tomuto účelu slouží i označená
kasička u Božího hrobu. Při velikonoční vigilii bude pokřtěna naše katechumenka Petra Šuková.
Modleme se za ni, aby vytrvala. Všechny věřící
prosíme o opatrnost při manipulaci se svícemi,
rozlitý vosk na lavicích a kobercích působí zbytečné škody. Děkujeme za pochopení. Na Velký pátek a Bílou sobotu se s Metropolitní kapitulou za
přítomnosti O. arcibiskupa budeme od 8.00 hod.
účastnit ranních chval se čtením v katedrále.
8.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
s. Havel 10.00
s. Haštal 11.00
M. Boží 9.00, 11.00, 21.00

Ranní bohoslužba u Matky Boží začíná již v 9.00
hod. a bude přenášena Českým rozhlasem. Při
latinské bohoslužbě u Matky Boží v 11 hod. zazní
velikonoční zpěvy v podání sboru Notre Dame (G.
F. Händel, W. A. Mozart).
po 23.4. Svátek sv. Vojtěcha
s. Havel 12.15
katedrála sv. Víta 18.00
Před 15 lety vydal arcibiskup Miloslav kardinál Vlk
dekret o zasvěcení pražské katedrály třem národním světcům – Vítu, Václavu a Vojtěchovi. Otec
kardinál Dominik Duka zve všechny na slavnou
poutní mši sv. do katedrály, při které se setkají
neofyté z naší arcidiecéze.

UDÁLOSTI VE FARNOSTI
Pravidelně o 5. postní neděli trávíme odpoledne
meditacemi nad Kristovým utrpením a cestami
vlastních životů. Milého přivítání se nám dostalo
v kostele sv. Vojtěcha na Novém Městě, který
spravuje řád mariánů. Program otevřela křížová
cesta, následovaly meditace proložené zpěvy a
poté prohlídka kostela a fary s Foersterovou síní.
Po čtyřech měsících se uzavřely brány Anežského kláštera pro návštěvníky, kteří přišli zhlédnout
výstavu Svatá Anežka Česká – princezna a řeholnice. Již teď je jisté, že návštěvnost na naší výstavě překonala úspěch výstavy o Rožmbercích a
zařadila se tak hned za rozsáhlou výstavu díla K.
Škréty. Katalog bude k dispozici v prvním dubnovém týdnu (i na faře).
PRAVIDELNÝ PROGRAM VE FARNOSTI (KROMĚ 2.13.4.)
Společenství modlitby:
po 17.00 Týn
Sv. růženec:
po-pá 11.55 s.Havel, ne 9.05 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 18.30 Celetná 13
Večery chval mladých: 2. po v měs. 19.00 s.Havel

Hovory o víře:
Hovory s katechumeny:

čt 19.00 Týn
st 18.45 Týn

O. kardinál se obrací na schopné a ochotné lektory a lektorky, kteří by se rádi podíleli na lektorské
službě v katedrále. Podmínkou je umění přednesu, křesťanský život a ochota k další přípravě.
Přihlášky na e-mailu: matl@apha.cz.
Královská kanonie premonstrátů na Strahově je
spolupořadatelem výstavy Victimae paschali
laudes, která je otevřena do 27.5. ve Strahovské
obrazárně. Výstava se věnuje velikonoční bohoslužbě ve středověku a roli výtvarných artefaktů
v tomto období. Hlavním organizátorem výstavy
je Muzeum umění v Olomouci.
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Farnost P. Marie Královny míru v Praze – Lhotce
pokračuje v ne 15.4. od 16.30 hod. ve vzdělávacím cyklu Farní akademie přednáškou O. biskupa
Mons. Václava Malého na téma Postřehy z cest
do zemí komunistických diktatur a islámu.
V rámci cyklu Prokopská zastavení zve farnost ve
Stodůlkách na přednášku o sv. Vojtěchu, kterou
přednese břevnovský převor P. Prokop Siostrzonek OSB v út 24.4. od 18.30 hod. v Komunitním
centru sv. Prokopa.
Nové zvony, pořízené do katedrály budou požehnány při oslavě památky sv. Zikmunda v po 30.4.
v 18.00 hod.
S ohledem
na
plánování
dovolených
oznamujeme s předstihem možnost zúčastnění
se exercicií pro manželské páry v Perninku
v Krušných horách, a to 15.-21.7. Doprovázejícím
bude P. Ondřej Salvet, cena za osobu (ubytování
a plná penze) je 2200 Kč. Zajištěn bude i
program pro děti. Přihlášky v Centru pro rodinu.
V so 19.5. pořádá naše farnost poutní zájezd do
Filipova v severních Čechách. Bližší informace
budou sděleny později, již nyní se ale lze přihlásit
v sakristii našich kostelů. Odjezd bude v 8 hod.,
návrat večer, cena při přihlášení 250 Kč.

Vzkříšení Krista, Gerard Seghers,kolem 1620

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

