LITURGICKÝ KALENDÁŘ
VELIK. TRIDUUM A DOBA VELIKONOČNÍ
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1.4. ZELENÝ ČTVRTEK
2.4. VELKÝ PÁTEK
3.4. BÍLÁ SOBOTA
4.4. SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
5.4. PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
6.4. ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
7.4. STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
8.4. ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
9.4. PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
10.4. SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
11.4. 2. neděle velikonoční (Božího
milosrdenství)
13.4. Sv. Martina I., papeže a mučedníka
18.4. 3. neděle velikonoční
21.4. Sv. Anselma, biskupa a učitele církve
23.4. SV. VOJTĚCHA, BISKUPA A
MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO PATRONA
PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE
SVÁTEK
24.4. Sv. Jiří, mučedníka
25.4. 4. neděle velikonoční
28.4. Sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka
29.4. SV. KATEŘINY SIENSKÉ
SVÁTEK
30.4. Sv. Zikmunda, mučedníka

HISTORICKÝ KALENDÁŘ
2.4.2001 zemř. Roman Podrázský, sochař, autor
soch v plzeňské Meditační zahradě
3.4.1876 nar. Tomáš Baťa, průmyslník, podnikatel
4.4.636 zemř. sv. Izidor Sevillský, arcibiskup, učitel
církve, národní světec Španělska
4.4.1986 zemř. Václav Feřt, jezuita, založil českou
misii v Montrealu
5.4.1856 zemř. František Horčička, malíř
6.4.1896 v Athénách zahájeny první olympijské hry
6.4.1971 zemř. Igor Stravinskij, ruský skladatel
7.4.1506 nar. sv. František Xaverský, kněz, řeholník, misionář, patron Indie, námořníků
8.4.1541 sv. Ignác z Loyoly zvolen prvním generálním představeným Tovaryšstva Ježíšova

9.4.1626 zemř. Francis Bacon, angl. filosof, materialista, státník
9.4.1891 nar. Vlasta Burian, komik
12.4.1961 Jurij Gagarin jako první člověk obletěl
Zemi v kosmické lodi Vostok 1
13.4.1916 nar. Jan Med, kněz, salesián, misionář,
působil v Indii
13.4.1966 zemř. Jan Strakoš, kněz, liter. kritik, redaktor, duchovní v uprchlickém táboře v Německu
14.4.1846 nar. Vojtěch Pakosta, od r. 1874 kaplan
v Týnském chrámu, spisovatel, básník
15.4.1901 zemř. Václav Brožík, malíř
17.4.1826 nar. Vojtěch Náprstek, vlastenec
18.4.1506 za přítomnosti papeže Julia II. položen
základní kámen Svatopetrského dómu v Římě
18.4.1726 položen základní kámen k novému klášternímu domu Alžbětinek Na Slupi
19.4.1906 zemř. Pierre Curie, franc. fyzik, chemik
(Nobelova cena 1903)
20.4.1586 nar. sv. Růžena z Limy, terciářka řádu
sv. Dominika, patronka Jižní Ameriky
21.4.1556 příchod prvních 12 jezuitů do Prahy,
usadili se v Klementinu
21.4.1871 nar. Vojtěch Říhovský, skladatel chrámové hudby, varhaník
21.4.1921 nar. Cyril Stavěl, benediktin, převor
emauzských benediktinů v exilu
21.4.1926 nar. Alžběta II., britská královna
22.4.1956 zemř. Jan Šrámek, kněz, politik, předseda Čs. strany lidové, předseda exilové vlády
23.4.1126 olomoucký biskup Jindřich Zdík posvětil
románskou rotundu sv. Jiří na hoře Říp
23.4.1891 posvěcen neorománský chrám sv. Gabriela v Praze-Smíchově
23.4.1901 nar. Růžena Vacková, katolická aktivistka, historička umění, divadelní kritička
24.4.1581 nar. sv. Vincenc z Pauly, franc. kněz,
zakladatel lazaristů a vincentek
24.4.1731 zemř. Daniel Defoe, angl. spisovatel
26.4.1841 nar. Julius Zeyer, spisovatel
26.4.1846 nar. Antonín Wiehl, architekt, konzervátor památek
26.4.1901 vznik samostatné české provincie Kongregace Nejsv. Vykupitele - redemptoristů

26.4.1921 nar. Václav Vaško, publicista
27.4.1791 nar. Samuel Morse, amer. malíř, vynálezce tzv. Morseovy abecedy
28.4.1686 nar. Michal Josef Brokof, sochař, řezbář
něm. původu
28.4.1841 zemř. sv. Petr Chanel, kněz, misionář
28.4.1946 slavnostně znovuposvěcen památný
obraz Zbraslavské Madony
30.4.1651 nar. Jan Křtitel de la Salle, franc. teolog,
zakladatel kongregace Školských bratří
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Úřední hodiny:
út, pá 9:00–11:00, jinak po předchozím ohlášení

LITURGIE
Bohoslužby v nouzovém stavu
Počet účastníků bohoslužeb se řídí vládním nařízením, momentálně je stále povoleno zaplnit kostel z
10% kapacity k sezení. Stále také platí zákaz pohybu mezi okresy, věřící tedy mohou navštěvovat
chrámy pouze ve své oblasti. Během bohoslužeb je
zakázán hromadný zpěv farníků. Stále je třeba
zachovávat rozestupy, mít nasazenou roušku a
dezinfikovat si ruce. Aktuální informace na našich
webových stránkách.
Zejména všechny prosíme, aby k bohoslužbám
využívali i místa v bočních lodích.
Bohoslužby v našich chrámech v dubnu
M. Boží: st, čt 18:00, pá 15:00, so 8:00, ne 9:30
s. Havel: po-pá 12:15, ne 8:30
s. Haštal: každá ne 11:00
s. Duch: ne 9:30
N.Trojice: ne 9:00, pá 17:30
Svatý týden zahájíme Květnou nedělí, plánovaný
průvod ze sv. Havla se letos nekoná, začátek
v 9:00 již v chrámu M. Boží zpěvem Pueri Hebraeorum. Zde bude bohoslužba také v 11:00.

I letos nabízíme ve Sv. týdnu v 8:00 společné modlitby ranních chval; v kostele sv. Havla po-st, a u M.
Boží čt-pá. Každý den je u M. Boží v 18:00 bohoslužba, které od 17:45 předchází modlitba nešpor.
Na Zelený čtvrtek bude v katedrále v 9:30 Missa
chrismatis. Mše sv. na památku Večeře Páně se
uskuteční v 15:00 u sv. Haštala, v 16:30 u sv.
Havla a v 18:00 u M. Boží.
Velkopáteční obřady proběhnou ve stejné časy jako
na Zelený čtvrtek. V poledne zveme na modlitbu
officia k M.Boží. Obřadům předchází Křížová cesta
u sv. Haštala v 14:30 a u sv. Havla v 16:00. Sbírka
je papežem pravidelně určena na pomoc křesťanům ve Svaté zemi. Naléhavě prosí o podporu.
Velikonoční vigilie bude slavena v 19:00 v chrámu
Matky Boží. Na Boží hod velikonoční jsou bohoslužby v 9:30 a v 11:00 u M. Boží, v 10:00 u sv.
Havla a v 11:00 u sv. Haštala. V závěru mše sv.
proběhne žehnání přinesených pokrmů.
ne 11.4. Žehnání zvonů v kostele sv. Havla
Během nedělní mše sv. požehná biskup Mons.
Zdenek Wasserbauer dva nové zvony pro kostel
sv. Havla. Zvony nesou jména českých světců – sv.
Ludmily a sv. Jana Nepomuckého. Děkujeme
všem, kteří na odlití nových zvonů přispěli svým
nasazením, finančním darem či modlitbou.
pá 23.4. Svátek sv. Vojtěcha
s. Havel 12:15
M. Boží 15:00
Poutní slavnost jednoho z patronů katedrály a celé
pražské arcidiecéze sv. Vojtěchsa bude tradičně
v katedrále v 18:00 slavit O. kardinál Dominik Duka.

UDÁLOSTI VE FARNOSTI
V kostele sv. Haštala, v den poutní slavnosti, jsme
byli svědky mimořádné historické události. O.
biskup Z. Wasserbauer požehnal dva nové zvony
pořízené v loňském roce. Velký zvon Haštal váží
1130 kg a je naladěn na tón f1, menší zvon
František váží 330 kg a zní na tónu c2. Nové
zvony doplní nejstarší a současně jediný
dochovaný střední zvon Florián-Vavřinec z roku

1690, laděný na tón as1. Nové zvony vzešly z dílny
Johanna Grassmayra v Innsbrucku a jsou lity s tzv.
těžkým žebrem, což zaručuje nejvyšší možnou
kvalitu zvuku a čistotu tónu. Tyrolská firma patří
k nejstarším zvonařským rodům na světě, vyrábí
zvony nepřetržitě již od roku 1599. V průběhu
dubna bude připravena elektroinstalace a zvony
budou osazeny na původní místa ve zvonici.
V Týnských listech nemůžeme nevzpomenout na
významné osobnosti, které si v poslední době náš
Pán povolal na věčnost. Zvláště to byl mimořádný
kněz, věrný služebník Boží P. František Lízna SJ.
Svůj život žil věrně podle evangelia až radikální solidaritou s nejchudšími a nejpotřebnějšími. Pečoval
např. o bývalé vězně a bezdomovce. Byl nositelem
několika vyznamenání a ocenění, např. Řádu TGM
či Ceny Paměti národa. Zemřel 4.3. a jeho tělo bylo
uloženo ke dni vzkříšení v kryptě jezuitského kostela Nanebevzetí P. Marie v Brně.
Je to ovšem i celá řada dalších přátel a blízkých,
kteří nás opustili v důsledku pandemie. Sluší se
vzpomenout mj. i na P. Eugena Kutzku z Hünfeldu,
který stále sledoval dění v našich farnostech a
dlouhodobě nás podporoval. Ať jim všem je náš
Pán laskavým Spasitelem a Zachráncem.
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Papež František vyhlásil zvláštní rok s tématem
„Rodina Amoris Laetitia“ (19.3.2021 – 26.6.2022).
Na slavnost sv. Josefa uplynulo pět let od vydání
papežské exhortace Amoris laetitia o kráse lásky
v rodině a radosti z ní. Mezi iniciativami tohoto roku
bude např. projekt 10 videí o Amoris laetitia, kde
papež František bude sám komentovat kapitoly
apoštolské exhortace společně s rodinami. Víc info
na www.rodiny.cz.
MK reagovalo na naše žádosti a přidělilo nám grant
na další etapu obnovy oltáře sv. Vavřince u sv.
Ducha a kazatelny u Nejsv. Trojice. Tam byl také
zhotoven nový stylový obětní oltář, který nahradí
starší provizorium.
Všem přejeme požehnané svátky, ať Vzkříšený
posílí naši naději a do našich srdcí vleje svůj pokoj!

Beránek obětovaný dle předpovědí proroků,
slonovina, 1130-1170
Metropolitan Museum of Art, New York

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

