LITURGICKÝ KALENDÁŘ
ne 1.5. 2. neděle velikonoční
(Božího milosrdenství)
po 2.5. Sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
út 3.5. SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLŮ
pá 6.5. Sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
ne 8.5. 3. neděle velikonoční
čt 12.5. VÝROČÍ POSVĚCENÍ KATEDRÁLY
pá 13.5. Panny Marie Fatimské
so 14.5. Sv. Matěje, apoštola
ne 15.5. 4. neděle velikonoční
po 16.5. SV. JANA NEPOMUCKÉHO SVÁTEK
st 18.5. Sv. Jana I., papeţe a mučedníka
pá 20.5. Sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
so 21.5. Sv. Kryštofa Magallanese a druhů
ne 22.5. 5. neděle velikonoční
st 25.5. Sv. Marie Magdalény de'Pazzi, panny
čt 26.5. Sv. Filipa Neriho, kněze
pá 27.5. Sv. Augustina z Canterbury, biskupa
ne 29.5. 6. neděle velikonoční
po 30.5. Sv. Zdislavy
út 31.5. NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE SVÁTEK

HISTORICKÝ KALENDÁŘ
1.5.1271 zemř. Vít, děkan svatovítské kapituly,
zakladatel prvního praţského pěveckého sboru
1.5.1716 hrabě Špork uvedl do Prahy celestinky,
které si v Jindřišské ulici zřídily klášter
1.5.1981 zemř. Dominik Pecka, filosof, teolog
2.5.1806 nar. sv. Kateřina Laboure, řeholnice
Kongregace sv. Vincence z Pauly
4.5.1371 arcibiskup Jan Očko z Vlašimi vysvětil
dominikánský kostel sv. Jiljí v Praze
4.5.1721 poloţení základního kamene Hostýnského chrámu
5.5.1821 zemř. Napoleon I. Bonaparte, franc. vojevůdce, státník
5.5.1846 nar. Henryk Sienkiwicz, polský spisovatel (Nobelova cena 1905)
6.5.1861 nar. Rabíndranáth Thákur, ind. spisovatel, skladatel, malíř, filosof
8.5.1521 nar. sv. Petr Kanisius, učitel církve

9.5.1346 papeţ Klement VI. schválil zaloţení benediktinského kláštera – Emauzy
11.5.1916 zemř. Max Reger, něm. skladatel, varhaník, dirigent, hud. pedagog
13.5.1636 poloţen základní kámen ke kapucínskému kostelu sv. Josefa v Praze
13.5.1736 na Hradčanském náměstí vysvěcen
Mariánský sloup jako dík za odvrácení moru
13.5.1981 papeţ Jan Pavel II. těţce raněn při atentátu na Svatopetrském náměstí v Římě
14.5.1316 nar. Karel IV., český král a římský císař
z dynastie Lucemburků
14.5.1931 zemř. Viktor Dyk, spisovatel, novinář
15.5.1851 poloţen základní kámen ke kostelu sv.
Karla Boromejského v Praze pod Petřínem
15.5.1931 papeţ Pius XI. vydal sociální encykliku
„Quadragesimo anno“
18.5.1896 zemř. Vilém Kandler, malíř, restaurátor
18.5.1911 zemř. Gustav Mahler, rak. skladatel
19.5.1046 vysvěcen kostel sv. Václava ve St. Boleslavi praţským biskupem Šebířem
20.5.1506 zemř. Kryštof Kolumbus, objevitel
Ameriky, mořeplavec
20.5.1896 zemř. Clara Schumannová, něm. klavíristka, skladatelka, hud. pedagoţka
21.5.1861 zemř. bl. Karel Evţen z Mazenodu, zakladatel Kongregace oblátů, biskup
22.5.1851 nar. Antonín Cyril Stojan, olomoucký
arcibiskup, iniciátor kongresů na Velehradě
24.5.1391 zaloţena Betlémská kaple v Praze
24.5.1686 nar. Daniel G. Fahrenheit, něm. fyzik
24.5.1976 papeţ Pavel VI. jmenoval Františka
Tomáška kardinálem
25.5.1801 zemř. Jan F. Kindermann ze Schulsteinu, litoměřický biskup, probošt vyšehradský
26.5.1876 zemř. František Palacký, historik
26.5.1976 zemř. Martin Heidegger, něm. filosof
27.5.1471 Vladislav II. Jagellonský zvolen na
sněmu v Kutné Hoře českým králem
30.5.1431 zemř. sv. Jana z Arku, francouzská
bojovnice za osvobození Francie
31.5.1556 zemř. sv. Ignác z Loyoly, kněz
31.5.1721 papeţ Inocenc XIII. prohlásil Jana Nepomuckého za blahoslaveného
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LITURGIE
ne 1.5. blahořečení papeže Jana Pavla II.
V den svátku Boţího milosrdenství bude v Římě
beatifikován Karol Wojtyla, papeţ Jan Pavel II.
Děkujeme Bohu za tak výjimečnou osobnost, kterou nás obdaroval: muţe Bohu zcela oddaného,
bojovníka za práva člověka a jeho nezcizitelnou
důstojnost, rozhodného odpůrce nacistické a
komunistické diktatury.
po 2.5. oslava svátku sv. Vojtěcha
Mše sv. v katedrále sv. Víta v 18.00 hod. Letos
jeho svátek připadl na Bílou sobotu, proto jeho
oslava byla přeloţena na pondělí 2.5. Bohosluţbu
bude celebrovat biskup Mons. Karel Herbst.
so 14.5. pouť za kněžská a řeholní povolání
Arcibiskupství praţské pořádá jiţ 10. arcidiecézní
pouť za kněţská a řeholní povolání na Svaté
Hoře. Hlavní bohosluţba začíná v 11.00 hod. a
bude jí předsedat Mons. Dominik Duka.
Ve stejný den také bude v Hradci Králové uveden
do biskupského úřadu Mons. Jan Vokál. Intronizační bohosluţba začíná v 15.00 hod. v katedrále
Svatého Ducha.
ne 15.5. oslava svátku sv. Jana Nepomuckého
Oslava jednoho z nejvýznamnějších českých
světců proběhne v katedrále sv. Víta v předvečer
svátku. V 18.00 bude poutní mši sv. celebrovat O.
arcibiskup, poté vyjde průvod k soše sv. Jana
Nep. na Karlově mostě, u níţ budou poţehnány
nové zvony pro kostel v Nepomuku. Po skončení
průvodu se na Vltavě uskuteční koncert na Vltavě
Svatojánské Navalis.

čt 19.5. výročí posvěcení basiliky sv. Václava
oslavíme mší sv. v 15 hod. ve Staré Boleslavi (r.
1046).
ne 29.5. 6. neděle velikonoční
Tento den je spojen s modlitbami za pronásledované křesťany kdekoliv ve světě. Posilujme ty,
kteří vydávají hrdinské svědectví Kristu.
Májové pobožnosti v květnu
budou mít své místo po kaţdé večerní mši sv.

UDÁLOSTI VE FARNOSTI
První dubnový den se v rámci Svatoaneţského
roku uskutečnila v prostorách Aneţského kláštera
slavná bohosluţba. Hlavním celebrantem byl O.
arcibiskup, homilii pronesl Mons. Jiří Paďour.
Naše farnost, na jejímţ území se klášter nachází,
se podílela na organizačním zajištění bohosluţby,
které se zúčastnilo několik set věřících a také
představitelé hostitelské Národní galerie. Jsme
vděčni za vzácné chvíle, kdy bylo moţné slavit
Nejsv. Oběť na místě, kde sv. Aneţka ţila a byla
prvně pohřbena. Od zrušení kláštera Josefem II.
šlo teprve o druhou bohosluţbu, která se na
tomto místě konala.
O Velikonocích byl do našeho společenství křtem
přijat neofyta Filip Ţákovský a k eucharistickému
stolu poprvé přistoupil Stanislav Málek. Děkujeme
Bohu za to, ţe stále oslovuje lidi k ţivotu s Ním a
modlíme se o Boţí pomoc k vytrvalosti na jejich
další ţivotní cestě. Také děkujeme všem, kteří se
jakkoliv podíleli na přípravě i průběhu velikonočních svátků. Vděčné Pán Bůh zaplať patří dobrovolným pomocníkům s úklidem a výzdobou kostela, zpěvákům, hudebníkům i všem ostatním, kteří
přispěli k důstojné oslavě Kristova Vzkříšeného.
PRAVIDELNÝ PROGRAM VE FARNOSTI
Chvíle nad Písmem:
po 18.00 Týn
Společenství modlitby:
po 17.00 Týn
Adorace:
1. út v měsíci 18.45 Týn
Modlitba nešpor:
čt při večerní mši sv.

Modlitba ranních chval:

pá 8.00 M. Boţí
ne 7.30 s. Havel
Pěvecké sbory:
út 19.00 Týn
čt 17.30 s. Havel, čt 19.00 Celetná 13
Večery chval:
2. po v měsíci 17.00 s.Havel
Výuka náboţenství:
st 17.00 Týn
Hovory o víře:
st 18.45 Týn
Hovory s katechumeny:
čt 18.45 Týn
Brigáda ve St. Boleslavi:
so 28.5. od 9.30
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Pro křesťanské zdravotníky je určeno setkání Inspirace v péči o bliţní v různých oblastech. Akce
se koná v so 7.5. v kostele sv. Karla Borom. v nemocnice Pod Petřínem.
Naše farnost v so 21.5. pořádá pouť do Prachatic
u příleţitosti 200. výročí narození sv. Jana Nep.
Neumanna. Odjezd je v 6.30 hod. z Opletalovy
ulice naproti Hl. nádraţí, cena 300,- Kč. Přihlášky
přijímáme v sakristii našich kostelů. Pouť byla
vţdy neodmyslitelně spjata také s opravdovým
pěším putováním. Takoví zájemci se mohou
zúčastnit den předem pěší pouti (pá 20.5.); bliţší
info na 602 457 200.
Praţská arcidiecéze na pá 27.5. podruhé připravuje projekt Noci kostelů, kdy veřejnost má příleţitost navštívit chrámy. Od 18.00 hod. se rozezvučí zvony praţských chrámů a poté do pozdních nočních hodin se zájemci mohou zúčastnit
různorodých programů. My nabízíme komentované prohlídky Týnského chrámu, (mj. speciální
přednášku o obrazech Karla Škréty) či koncerty
sboru Notre Dame a varhaníka Petra Čecha.
Podrobný program v kostelích celé republiky je
k nalezení na: www.nockostelu.cz
Papeţská misijní díla zvou v so 28.5. na 9. celostátní Misijní pouť a 6. Misijní den dětí do Tábora.
Bohatý program určený nejen pro děti, ale i pro
dospělé vyvrcholí mší svatou.

Fra Angelico: Madona (kol. 1437)

______________________________________

SV. HAŠTAL
MŠE SV.: 1. NEDĚLE V MĚSÍCI 8.00 (1.5.,5.6...)
Kostel je vybavován potřebným liturg. nábytkem.

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

