LITURGICKÝ KALENDÁŘ
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2.4. Sv. Františka z Pauly, poustevníka
4.4. Sv. Izidora, biskupa a učitele církve
5.4. Sv. Vincence Ferrerského, kněze
7.4. 5. neděle postní
11.4. Sv. Stanislava, biskupa a mučedníka
13.4. Sv. Martina I., papeže a mučedníka
14.3. Květná neděle
15.4. Pondělí Svatého týdne
16.4. Úterý Svatého týdne
17.4. Středa Svatého týdne
VELIKONOČNÍ TRIDUUM
A DOBA VELIKONOČNÍ
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18.4. ZELENÝ ČTVRTEK
19.4. VELKÝ PÁTEK
20.4. BÍLÁ SOBOTA
21.4. SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
22.4. PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
23.4. ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
24.4. STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
25.4. ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
26.4. PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
27.4. SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
28.4. 2. neděle velikonoční (Božího
milosrdenství)
po 29.4. SV. KATEŘINY SIENSKÉ
SVÁTEK
út 30.4. Sv. Zikmunda, mučedníka

HISTORICKÝ KALENDÁŘ
1.4.1619 nar. Bedřich Bridel, jezuita, básník
1.4.2009 řím. kat. farnost sv. Haštala na St. Městě
pražském sloučena s Týnskou farností
2.4.1624 v katedrále sv. Víta intronizován 13. pražský arcibiskup Arnošt Vojtěch z Harrachu
2.4.1719 nar. Franz Anton Hillebrandt, rak. stavitel
3.4.1944 zemř. Karel Douša, skladatel, ředitel kůru
u křížovníků, minoritů a v katedrále sv. Víta
4.4.1879 nar. Oldřich Zlámal, kněz, misionář
v USA, účastník národního odboje ve válkách
5.4.1834 nar. Vincenc Brandl, historik, filolog

6.4.1199 zemř. Richard I. Lví srdce, angl. král
6.4.1974 zemř. Štěpán Trochta, kardinál, salesián
7.4.1719 zemř. sv. Jan Křtitel de La Salle, franc.
teolog, zakladatel kongregace Školských bratří
7.4.1939 zemř. Karel Špillar, malíř, grafik
8.4.1914 zemř. Jakub Arbes, spisovatel
9.4.994 zemř. ctih. Mlada, první abatyše kláštera
sv. Jiří na Pražském hradě
11.4.1944 zemř. Čeněk Vosmík, sochař
12.4.1944 nar. Karel Kryl, písničkář, básník
12.4.1944 zemř. Alois Musil, kněz, biblista, orientalista, etnograf, profesor arabštiny
13.4.1939 zemř. Jan Strnad, kněz, publicista, děkan v Nepomuku
14.4.1759 zemř. Georg Fr. Händel, něm. skladatel
15.4.1719 otevřen hrob a ověřeny ostatky mučedníka Jana Nepomuckého
16.4.1879 zemř. Bernadeta Soubirous, franc. vizionářka, řeholnice, r. 1933 prohlášena za svatou
16.4.1889 nar. Charles Chaplin, amer. herec
17.4.1379 vysvěcen klášterní augustiniánský
kostel sv. Tomáše na Malé Straně
18.4.1869 nar. Mořic Pícha, kanovník svatovítský,
biskup královéhradecký, za totality internován
19.4.1054 zemř. papež Lev IX., za jeho pontifikátu
došlo k rozdělení křesťan. Západu a Východu
20.4.1839 zemř. Václav F. Neumann, spisovatel,
kanovník metropolitní kapituly svatovítské
20.4.1884 zveřejněna encyklika „Humanum genus“
papeže Lva XIII. o materialismu a sektách
21.4.1109 zemř. sv. Anselm Canterburský, angl.
zakladatel scholastiky, arcibiskup
22.4.1859 nar. Antonín Rezek, kněz, historik
23.4.1564 nar. William Shakespeare, angl. básník
23.4.1929 pražský arcibiskup František Kordač
vysvětil v Římě kolej Nepomucenum
24.4.1869 nar. Jan Pauly, kněz, teolog, apoštolský
pronotář, kanovník staroboleslavský
25.4.1599 nar. Oliver Cromwell, angl. státník
26.4.1934 zemř. František Kordač, arcibiskup
28.4.1924 nar. Karel Stádník, akademický sochař
a restaurátor, první stálý jáhen v Čechách
30.4.1344 papež Klement VI. povýšil pražské
biskupství na arcibiskupství
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Úřední hodiny:
út, pá 9:00–11:00; čt 15:00–17:00

LITURGIE
ne 7.4. 5. neděle postní
s. Havel 8:30 M. Boží 9:30, 21:00 s. Haštal 11:00
O 5. neděli postní bude opět možnost při dopoled.
bohoslužbách u sv. Havla a u M. Boží přijmout
svátost pomazání nemocných. Zájemce, kteří
splňují podmínky (věk, nemoc), žádáme, aby se
předem přihlásili v sakristii.
ne 7.4. Svatopostní odpoledne
Letošní Svatopostní odpoledne se uskuteční
v kostele sv. Ludmily na Vinohradech. Program
bude zahájen Křížovou cestou, následovat budou
meditace proložené zpěvy sboru Notre Dame (F. I.
Tůma: Stabat Mater) a poté mohou zájemci využít
čas k prohlídce novogotického chrámu.
st 10.4. postní Kající liturgie
Přijetí svátosti smíření před Velikonocemi je samozřejmostí pro každého katolíka. Nabízíme tuto možnost v rámci Kající liturgie, která začne v 18:00 hod.
v kostele sv. Havla.
Křížové cesty v době postní
Pátek: s. Havel 12:00, M. Boží 15:00
Neděle: s. Haštal 10:45 (před začátkem mše sv.)
Velikonoce 2019
Svatý týden zahájíme latinskou oslavou Květné
neděle: v 9:00 začátek bohoslužby v kostele sv.
Havla, poté průvod s ratolestmi do chrámu M. Boží.
Zde se bude slavit bohoslužba také česky v 11:00 a
v 21:00. Doporučujeme i účast na modlitbě nešpor
v 17:00 v katedrále.
Během Svatého týdne se můžeme sejít ke společné modlitby ranních chval v chrámu M. Boží (8:00).

Každý den (po-st) je u M. Boží večerní bohoslužba,
které od 17:45 předchází rovněž společná modlitba
nešpor.
Na Zelený čtvrtek se v katedrále v 9:30 slaví missa
chrismatis. K večerní modlitbě Křížové cesty se
sejdeme s bratry a sestrami z dalších křesťanských
církví v 21:00 v kostele sv. Vavřince na Petříně.
Velkopáteční obřady proběhnout ve stejné časy jako na Zelený čtvrtek. V poledne vybízíme k modlitbě během dne u M. Boží. Ve 12:30 nabízíme u sv.
Havla Pásmo vybraných chorálů z Janových pašijí
od J. S. Bacha prokládaných četbou. Odpoledním
obřadům předchází Křížová cesta u sv. Haštala
v 14:30 a u sv. Havla v 16:00. Celosvětová sbírka
je Sv. Otcem pravidelně určena na pomoc křesťanům ve Svaté zemí.
Velikonoční vigilie bude slavena ve 20:30 v chrámu
M. Boží. V jejím průběhu budou pokřtěny dvě katechumenky. Na Boží hod velikonoční jsou bohoslužby v 9:30, 11:00 (latinská) a 21:00 u M. Boží, 10:00
u sv. Havla a v 11:00 u sv. Haštala. Sborové velikonoční zpěvy budou provázet mši sv. v 11:00 u M.
Boží. V závěru bohoslužeb budou požehnány symbolické pokrmy, které si věřící přinesou.

UDÁLOSTI VE FARNOSTI
Děkujeme všem, kteří nabídli své síly i čas velkorysé brigádnické pomoci patrně nejzkoušenější farnosti na Rakovnicku. Byla možnost nejenom pomoci, ale také se seznámit s radostmi i bolestmi pastorace v tomto regionu.
PRAVIDELNÝ PROGRAM VE FARNOSTI
(KROMĚ 15.- 30. 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 měsíci 19:00 s. Havel
Hovory s katechumeny:
st 20:00 Týn
Hovory o víře:
čt 17:00, 18:45 Týn
Výuka náboženství dětí:
út 15:00 Týn
Brigáda na farní zahradě: pá 26.4. 16:00 s. Haštal

Pěvecké sbory:
út 18:00 a st 18:30 Týn
čt 17:30 s. Havel, čt 18.30 Celetná 20
Letošní poutní oslava u sv. Haštala byla ve znamení díků za dokončenou desetiletou obnovu Pašijového cyklu F. M. Brokoffa. Soubor devíti soch velmi
realisticky přibližujících Kristovo utrpení v závěru
bohoslužby požehnal P. Jan Pražan. Neuvěřitelná
byla zejména záchrana sochy Mrtvého Krista těžce
poškozené dřevokazným hmyzem a vlhkostí. Děkujeme všem, kteří se o restaurování díla zasloužili,
zejména obětavým dárcům.
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Zveme všechny, zvláště rodiče s dětmi, na sobotní
jarní výlet do přírody, který uskuteční v so 6.4. Odjezd vlakem společně od fary po ranní mši sv.
Pastorační středisko pořádá o víkendu 5.-7.4. setkání manželů 50+, kterým se již osamostatnily děti a
hledají smysluplnou náplň života. Víkend v penzionu
Panský dům na téma Jak naplnit prázdné hnízdo?
vedou manželé Poláčkovi.
Dominikánská 8 – Místo vzdělání a kultury při klášteře sv. Jiljí pořádá ve st 10.4. v rámci Dominikánského knižního salónu Promluvy o vykoupení
(Charles Journet). Začátek v 19.30 v barokním refektáři.
Úklid našich chrámů proběhne v so 13.4., prosíme o
pomoc v průběhu celého dne. Ten den se také koná
Arcidiecézní den mládeže. Program pro mladé
křesťany začíná v 9.30 v Kunraticích v centru Nazaret. Doporučujeme zejména našim ministrantům!
Centrum pro rodinu nabízí rozvedeným křesťanům
setkání na téma Jak křesťansky zpracovat rozvod.
Setkání se uskuteční v so 13.4. od 9.-12.00 v sále
Sv. Vojtěcha v Kolejní ulici. Přednáší P. A. Opatrný,
k dispozici bude i církevní právník a psycholožka.
Obzvlášť v dnešní době bagatelizace lidské přirozenosti je důležité podpořit tradiční rodinu. Jednou
z možností je Národní pochod pro život a rodinu
v so 27.4. Akce začíná mší sv. 10:30 v katedrále, od
14:00 pochod centrem Prahy.

Anděl podpírá mrtvého Krista, Antonello da Messina, 1475
Museo del Prado, Madrid

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

