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1.5. Sv. Josefa, Dělníka
2.5. Sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
3.5. SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLŮ
6.5. 5. neděle velikonoční
8.5. Panny Marie, prostřednice všech milostí
12.5. VÝROČÍ POSVĚCENÍ KATEDRÁLY
13.5. 6. neděle velikonoční
14.5. SV. MATĚJE, APOŠTOLA
SVÁTEK
16.5. SV. JANA NEPOMUCKÉHO SVÁTEK
hlavního patrona Čech
17.5. NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
18.5. Sv. Jana I., papeže a mučedníka
20.5. 7. neděle velikonoční
21.5. Sv. Kryštofa Magallanese a druhů
22.5. Sv. Rity z Cascie, řeholnice
25.5. Sv. Marie Magdalény de'Pazzi, panny
26.5. Sv. Filipa Neriho, kněze
27.5. SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SV.
LITURGICKÉ MEZIDOBÍ

pst 30.5. Sv. Zdislavy
čt 31.5. NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE SVÁTEK

HISTORICKÝ KALENDÁŘ
1.5.1482 zemř. Olbram III. ze Škvorce, 4. pražský
arcibiskup, vysvětil Jana Husa na kněze
1.5.1627 do Prahy přeneseny ostatky sv. Norberta a uloženy v opatském chrámu na Strahově
2.5.907 zemř. Boris I., bulharský kníže, světec
3.5.1932 papež Pius XI. vydal encykliku Charitate
Christi compulsi o hospodářské a sociální krizi
4.5.1652 nar. Jan Florian Hammerschmied, Týnský farář, historik, kanovník vyšehrad. a starobol.
4.5.1977 zemř. Karel Höger, herec
5.5.1892 zemř. Jan N. Škroup, skladatel, dirigent
7.5.1862 nar. Josef Krupka, biskup brněnský
8.5.1662 nar. František Ant. Špork, osvícenec,
spisovatel, mecenáš umění
9.5.1837 nar. sv. Marie Dominika Mazzarellová,
ital. zakladatelka salesiánek, 1951 kanonizována
12.5.1842 nar. Jules Massenet, franc. skladatel

13.5.1717 nar. Marie Terezie, česká a uherská
královna z dynastie Habsburků
13.5.1882 nar. Georges Braque, franc. malíř
13.5.1947 v pražské Lucerně se konalo manifestační shromáždění katolíků za svobodnou školu
14.5.1612 strahovský opat Jan Lohelius jmenován pražským pomocným biskupem
15.5.902 dle tradice sv.Cyril vysvětil v kapli Panny
Marie před Týnem kněze, dalšího dne zde měl
pronést kázání
15.5.1567 nar. Claudio Monteverdi, ital. skladatel
16.5.1937 znovu posvěcen kostel Sv. Kříže
v Praze Na Příkopech a svěřen salesiánům
17.5.1932 nar. Miloslav Vlk, kardinál, emeritní
arcibiskup pražský
18.5.1872 nar. Bertrand Russell, angl. filosof, matematik, spisovatel (Nobelova cena 1950)
21.5.1252 Anežka Česká položila základní kámen
ke stavbě špitálu a chrámu u Juditina mostu
22.5.1677 nar. Jan Adam Vratislav z Mitrovic,
pražský aricibiskup, probošt starobol. kapitoly
23.5.1707 nar. Carl Linné, švédský přírodovědec,
botanik
23.5.1922 zemř. Josef Burian, vyšehradský probošt, politik, publicista
23.5.1937 zemř. John D. Rockefeller, amer. velkoprůmyslník, politik
25.5.1997 premiéra opery Jeremias skladatele
Petra Ebena v katedrále sv. Víta
26.5.1937 zemř. Karel Kramář, právník, politik
27.5.1942 atentát na Reinharda Heydricha, zastupujícího říšského protektora
28.5.1627 císař Ferdinand II. daroval kostel sv.
Michala řeholnímu řádu servitů
28.5.1972 zemř. Edward VIII., britský král, vévoda
z Windsoru
28.5.1977 zemř. Jiří Reinberger, varhaník, skladatel, hud. pedagog
29.5.1637 zemř. Jiří Třanovský, barokní básník
29.5.1887 nar. Jaroslav Kulač, kanovník Metropolitní kapituly, teolog, spisovatel
29.5.1917 nar. John F.Kennedy, 35. prezident USA
31.5.1857 nar. papež Pius XI, vl. jm. Achille Ratti
31.5.1882 nar. Bohuslav Reynek, básník, grafik
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LITURGIE
so 12.5. Výročí posvěcení katedrály
Naše arcidiecéze slaví v tomto roce 450 let od
znovuobnovení arcibiskupského stolce po 140
letech sedisvakance. Slavnostní bohoslužbě v 11
hod. bude předsedat vídeňský arcibiskup kardinál
Christoph Schönborn OP, který byl vyslán Sv.
Otcem jako papežský legát.
ne 13.5. 6. neděle velikonoční
Při všech bohoslužbách proběhne Svatojánská
sbírka na arcidiecézi. Loni se vybralo celkem
576.035,- Kč a částka byla použita na úhradu bohoslužebných potřeb, výdajů spojených s tiskem
publikací a Zpravodaje arcidiecéze.
út 15.5. Svatojánské oslavy - navalis
Oslavy našeho velkého světce Jana Nepomuckého se již několik let nesou ve velkolepém stylu.
Slavnosti budou zahájeny v katedrále v předvečer
jeho svátku bohoslužbou v 18.00 hod., jejímž
hlavním celebrantem bude O. kardinál Dominik
Duka (v Týnském chrámu nebude mše sv.!). Po
bohoslužbě vyjdeme průvodem k soše sv. Jana
Nep. na Karlově mostě. Současně bude požehnána světcova socha pro Ugandu. Program bude
zakončen hudbou na Vltavě a ohňostrojem. V den
svátku bude v katedrále poutní mše sv. v 18.00
hod. s Mons. Michaelem Slavíkem.
čt 17.5. Slavnost Nanebevstoupení Páně
s. Havel 12.15
M. Boží 18.00
so 26.5. Svatodušní vigilie v katedrále
V prosbách za dary Ducha sv. se můžeme připojit

k O. arcibiskupovi a celé arcidiecézi při svatodušní ekumenické vigilii v katedrále sv. Víta od 20
hod. Všechny, kteří chtějí prosit společně,
srdečně zveme.
ne 27.5. Slavnost Seslání Ducha svatého
s. Havel 8.00
s. Haštal 11.00
M. Boží 9.30, 21.00
Při ranní bohoslužbě u M.Boží zazní Te Deum
Antonína Rejchy v podání sboru Notre Dame.

UDÁLOSTI VE FARNOSTI
O velikonoční vigilii byla v naší farnosti pokřtěna
Petra Perpetua Šuková. Na křest se poctivě připravovala a nás těší, že si ji Pán vybral a oslovil.
Petru i všechny neofyty vkládáme do našich
modliteb.
Zelenočtvrteční sbírka na potřebné vynesla
13.230,- Kč, postní kasička na stejný účel 4.990,Kč; peníze jsme předali sestrám Matky Terezy na
podporu jejich díla. Velkopáteční sbírkou ve výši
11.880,- Kč a darem 35.000,- Kč podporujeme
křesťany ve Sv. zemi. Na charitu v arcidiecézi
jsme vybrali celkem 5.780,- Kč. Všem dárcům
upřímně děkujeme!
PRAVIDELNÝ PROGRAM VE FARNOSTI
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:
čt 19.00 Týn
Hovory s katechumeny:
st 18.45 Týn
Brigáda ve Staré Boleslavi:
so 26.5. od 9.30
Tradiční Arcidiecézní pouť za duchovní povolání
se uskuteční v so 5.5. na Svaté hoře. Hlavní bohoslužba bude slavena v 11.00 hod. pomocným

biskupem Mons. Václavem Malým. Podrobnější
program na plakátcích a www.svata-hora.cz.
Naše farnost je historicky spjata s Univerzitou
Karlovou, protože týnský farář by současně
kaplanem univerzitním a slavil mše sv. v kapli sv.
Kosmy a Damiána v Karolinu. S UK dlouhodobě
spolupracujeme při varhanních exkurzích pro
studenty Pedagogické fakulty. V po 14.5. v 19.00
vystoupí v Týnském chrámu Smíšený pěvecký
sbor Pedagogické fakulty a v doprovodu Smíchovské komorní filharmonie provede Mši D dur
Antonia Salieriho, která zazní v české premiéře. Z
dalších Salieriho děl zazní také Sinfonia Veneziana a Koncert pro flétnu, hoboj a orchestr.
Všechny srdečně zveme, vstupné je dobrovolné.
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Ve st 17.5. oslaví své 80. narozeniny emeritní
arcibiskup pražský Miloslav kardinál Vlk. Slavnostní mše sv. bude sloužena v pá 18.5. v 18.00
hod. v katedrále sv. Víta. Otci kardinálovi přejeme
stálou vitalitu, pokoj a Boží ochranu.
Ještě jednou avizujeme poutní zájezd do Filipova,
který se uskuteční v so 19.5. Odjezd autobusu v
8.00 hod. z Opletalovy ulice naproti Hlav. nádraží,
cena 250 Kč. Přihlášení je možné v sakristii našich kostelů. V pá 18.5. se na oblíbené pěší putování vydá skupina poutníků různého věku, bližší
info u Š. Filipce (602 457 200). Námaha a obtíže
s tím spojené k opravdové pouti patří a jsou
zanedbatelné ve srovnání s obdrženými milostmi!
První červnový den se Týnský chrám v prodlouženém režimu zapojí do celorepublikové akci Noc
kostelů. Na programu budou komentované prohlídky, varhanní a sborové koncerty. Podrobný
program na plakátcích a webu. Letos poprvé bude otevřen i sv. Havel. Uvítáme proto pomoc
dobrovolných kustodů.

Seslání Ducha sv., Anthony van Dyck, 1618-20

______________________________________

SV. HAŠTAL
Do kostela se vrátil restaurovaný oltář sv. Anny,
který byl v péči restaurátorů takřka rok a půl.
Mše sv.: 1. a poslední neděle v měsící v 11 hod.

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

