LITURGICKÝ KALENDÁŘ
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1.4. SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
2.4. PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
3.4. ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
4.4. STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
5.4. ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
6.4. PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
7.4. SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
8.4. 2. neděle velikonoční (Božího
milosrdenství)
9.4. SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
11.4. Sv. Stanislava, biskupa a mučedníka
13.4. Sv. Martina I., papeže a mučedníka
15.4. 3. neděle velikonoční
21.4. Sv. Anselma, biskupa a učitele církve
22.4. 4. neděle velikonoční
23.4. SV. VOJTĚCHA, BISKUPA, HLAVNÍHO
PATRONA ARCIDIECÉZE
SVÁTEK
24.4. Sv. Jiří, mučedníka
25.4. SV. MARKA, EVANGELISTY
SVÁTEK
28.4. Sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka
29.4. 5. neděle velikonoční
30.4. Sv. Zikmunda, mučedníka

HISTORICKÝ KALENDÁŘ
1.4.1578 nar. William Harvey, angl. lékař, objevitel
velkého krevního oběhu
1.4.1873 nar. Sergej Rachmaninov, ruský skladatel
2.4.1968 zemř. Josef Cibulka, historik umění, archeolog, kněz, probošt kapituly Všech svatých
2.4.1998 zahájen beatifikační proces arcibiskupa
Josefa kardinála Berana
3.4.1873 nar. Jan Janský, lékař, objevitel čtyř krevních skupin
4.4.1823 nar. Karl W. Siemens, něm. vynálezce
4.4.1943 nar. Jiří Paďour, českobudějov. biskup
4.4.1968 zemř. Martin Luther King, amer. bojovník
za rasovou rovnoprávnost (Nobelova cena 1964)
5.4.1588 nar. Thomas Hobbes, anglický filosof
6.4.1528 zemř. Albrecht Dürer, německý malíř
7.4.1348 Karel IV. listinou pražskou universitu

8.4.1388 papež Urban IV. ustanovil svátek Navštívení Panny Marie
8.4.1973 zemř. Pablo Picasso, španělský malíř
9.4.1553 zemř. Francois Rabelais, francouzský
spisovatel, humanista
10.4.1733 zemř. Daniel Josef Mayer z Mayernu,
pražský arcibiskup, probošt Metropolitní kapituly
10.4.1878 nar. Eduard Štorch, spisovatel
12.4.1693 nar. František Siard Nosecký, barokní
malíř, freskař, kněz, premonstrát
12.4.1743 nar. Karel Rafael Ungar, děkan FF UK,
kanovník starobol., premonstrát, teolog, historik
12.4.1993 znovu vysvěcena obnovená Císařská
kaple v emauzské klášteře Na Slovanech
13.4.1968 zemř. Olga Scheinpflugová, herečka
14.4.1783 zemř. Ant. Petr Příchovský z Příchovic,
arcibiskup pražský, děkan Metropolitní kapituly
14.4.1898 z Vídně do Prahy přišli první Školští
bratři (FSC) a usadili se v Praze-Bubenči
15.4.1818 založeno Národní muzeum v Praze
(původní název Vlastenecké)
15.4.1873 nar. Antonín Švehla, politik
15.4.1918 nar. Jiljí Ludvík Dubský. tajný převor
dominikán. konventu u sv. Jiljí, za totality vězněn
16.4.1828 zemř. Francisco de Goya, španělský
malíř, grafik
17.4.1393 na hladinu Vltavy vyplavalo tělo Jana
Nep. a pochováno na hřbitově kostela sv. Kříže
17.4.1923 zemř. Jan Kotěra, architekt, grafik
18.4.1898 zemř. Gustave Moreau, franc. malíř
18.4.1998 znovu vysvěcen barokní kostel sv. Bartoloměje v Praze 1 kardinálem Miloslavem Vlkem
19.4.1588 zemř. Paolo Veronese, ital. malíř
19.4.1793 nar. Ferdinand V. Dobrotivý, český král
20.4.1768 zemř. Canaletto, italský malíř a rytec
20.4.1913 nar. Jan Anastáz Opasek, básník, břevnovský arciopat, za totality vězněn
21.4.1783 slavnostně otevřeno Nostitzovo divadlo
23.4.303 zemř. sv. Jiří, římský voják, mučedník
23.4.1913 nar. Jan Lebeda, světící biskup pražský,
kanovník staroboleslavské a metropolitní kapituly
23.4.1928 nar. Shirley Temple-Black, diplomatka
24.4.1913 nar. František Mikulášek, kněz, jezuita,
šéfredaktor Katolických novin, vězněn za totality

25.4.1628 položen základní kámen ke kostelu P.
Marie Vítězné na Bílé hoře
26.4.1798 nar. Eugéne Delacroix, franc. malíř
27.4.1238 papež Řehoř IX. odevzdal špitál Anežky
České Na Poříčí Řádu křižovníků s červ. hvězdou
30.4.1973 zemř. Václav Renč, spisovatel
30.4.2008 zemř. Tomáš Vlasák, kněz, věnoval se
péči o nemocné a vězněné
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Úřední hodiny:
út, pá 9:00–11:00; čt 15:00–17:00

LITURGIE
čt 5.4. Bohoslužba k 100. výročí narození Mons.
Jiřího Reinsberga
Nejen pamětníky zveme na bohoslužbu, při které
si připomeneme 100. výročí narození dlouholetého
a osobitého týnského faráře (30.4.1918). Mši sv.
slouží Mons. Tomáš Halík, zpěvem bude provázet
Týnská schola.
po 9.4. Slavnost Zvěstování Páně
s. Havel 12:15
Slavnost je letos přesunuta na duben, protože 25.3.
byla Květná neděle.
Repatriace ostatků Josefa kardinála Berana,
arcibiskupa pražského a primase českého.
Na základě poslední vůle O. kardinála Berana a se
souhlasem jeho příbuzných a papeže Františka budou 19.4. jeho ostatky vyzdviženy z krypty svatopetrské basiliky v Římě, 20.4. letecky dopraveny do
vlasti a v so 21.4. uloženy v katedrále sv. Víta.
Přílet letadla s tělem zesnulého bude možné sledovat v pá 20.4. od 18:00 na TV Noe. Týž den v 19:00
mohou věřící přivítat pana kardinála před seminárním kostelem sv. Vojtěch v Dejvicích (od 18:00
předchází modlitba nešpor). Ve 20:15 zastaví auto-

kolona s ostatky v areálu Strahovského kláštera,
v basilice bude následovat modlitební vigilie.
Hlavní den slavnostního uvítání je stanoven na so
21.4. V 10:00 vyjde průvod s ostatky O. kardinála ze
strahovské basiliky na Hradčanské nám. Rakev
bude vezena na pohřebním voze taženém šestispřežím starokladrubských vraníků. Od 11:00 bude
v katedrále slavena mše sv. ke cti sv. Vojtěcha, jejímž hlavním celebrantem bude O. kardinál Dominik
Duka. V blízkosti oltáře bude vystavena lebka sv.
Vojtěcha, rakev s ostatky kardinála Berana bude
umístěna před oltářem. Bohoslužbu bude přímým
přenosem vysílat Česká televize. Po jejím skončení
budou ostatky pana kardinála přeneseny do kaple
Bartoňů z Dobenína (od roku 1989 přejmenované na
kapli sv. Anežky České), kde bude rakev vystavena
k veřejné úctě až do po 23.4., kdy bude po bohoslužbě v 18:00 uložena v nově zřízeném sarkofágu.
Na celé akci se od počátku podílí i naše farnost.
O kardinál naléhavě zve všechny věřící k procesí ze
strahovské basiliky a k účasti na slavnostní bohoslužbě. Vstup do katedrály bude možný v rozmezí
9:45-10:45 (pozor na časovou rezervu kvůli
bezpečnostní prohlídce před vstupem).
Z důvodu účasti se u M. Boží nebude konat páteční
ani sobotní bohoslužba.

UDÁLOSTI VE FARNOSTI
O 5. neděli postní jsme se po společném udělování
svátosti pomazání nemocných v mrazivém počasí
sešli v kostele PM Ustavičné pomoci, abychom odpoledne prožili ve společném soustředění a meditaci nad Kristovým utrpením a následně si chrám prohlédli. Kající liturgie u sv. Havla zase byla ve znamení společné přípravy na svátostné smíření, což
obnovená liturgie vřele doporučuje.
PRAVIDELNÝ PROGRAM (OD 8.4.)
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 s katechumeny:
st 17:00 Týn
Hovory o víře:
čt 17:00, 19:00 Týn
Pěvecké sbory:
út 18:00 a st 18:30 Týn
čt 17:30 s. Havel, čt 18.30 Celetná 20
Výuka náboženství dětí:
út 16:00 a čt 17:00 Týn
Farní brigáda: so 28.4. 9:00 farní zahrada sv. Haštal
Hnutí pro život pořádá v so 7.4. Národní pochod pro
život a rodinu. Pochod bude zahájen v 10:30 bohoslužbou v katedrále. Následuje oběd, kulturní program a pochod centrem Prahy.
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Od 16. do 22.4. proběhne Týden modliteb za duchovní povolání. Nezapomeňme ve svých modlitbách na
tento úmysl! Církev nemůže být živa bez kněží a
zasvěcených osob.
Augustiniáni z kláštera sv. Tomáše pořádají jubilejní
XX. Augustiniánský týden Sv. Augustin a povolání.
Program probíhá od 23.4. do 27.4. a zahrnuje přimiční mši sv., přednášky a koncert. Podrobněji na
www.augustiniani.cz.
Náš sbor Notre Dame pořádá v út 24.4. v 19:00
výjimečný koncert ve Velkém sále na Novoměstské
radnici. Přednese především světský repertoár v doprovodu sólistů, klavíru a houslí. Zazní např. Pocta
tvůrcům Zdeňka Lukáše či sbory na texty Horatiovy
poezie Jana Nováka. Vstupné je dobrovolné.
V út 24.4.v 19:30 bude mít v Týnském chrámu svůj
jarní koncert Pedagogická fakulta v rámci naší spolupráce s UK. Díla Fr. Poulenca přednese sbor a
orchestr PF UK pod vedením Marka Valáška.
Ve st 25.4. od 18:30 jsou všichni zváni Kolegiem katolických lékařů na přednášku P. Františka Hylmara
SJ na téma Ignaciánská spiritualita a dnešní výzvy.
Přednáška proběhne v knihovně III. interní kliniky
VFN, U nemocnice 1, Praha 2.
Jarní výlet do přírody bude ve dnech 29.4.-1.5. na
Děčínsko. Odjezd v ne po mši sv., návrat v út večer.
Bližší info na 602 457 200. Také avizujeme farní pouť
do Sepekova a Milevska v so 2.6. Přihlášky
v sakristii.

Vzkříšený Kristus, Peter Paul Rubens,1611-1612

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

