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1.5. Sv. Josefa, Dělníka
2.5. Sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
3.5. SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLŮ
4.5. 3. neděle velikonoční
6.5. Sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
8.5. Panny Marie, prostřednice všech milostí
11.5. 4. neděle velikonoční
12.5. VÝROČÍ POSVĚCENÍ KATEDRÁLY
13.5. Panny Marie Fatimské
14.5. SV. MATĚJE, APOŠTOLA
SVÁTEK
16.5. SV. JANA NEPOMUCKÉHO
SVÁTEK
hlavního patrona Čech
18.5. 5. neděle velikonoční
20.5. Sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
21.5. Sv. Kryštofa Magallanese a druhů
22.5. Sv. Rity z Cascie, řeholnice
25.5. 6. neděle velikonoční
26.5. Sv. Filipa Neri, kněze
27.5. Sv. Augustina z Canterbury, biskupa
29.5. SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
30.5. Sv. Zdislavy
31.5. NAVŠTÍVENÍ P. MARIE
SVÁTEK

HISTORICKÝ KALENDÁŘ
1.5.524 zemř. sv. Zikmund, burgundský král a mučedník, v r. 1366 vyhlášen za českého patrona
1.5.1904 zemř. Antonín Dvořák, skladatel, ředitel
Pražské konzervatoře, varhaník u sv. Vojtěcha
2.5.1519 zemř. Leonardo da Vinci, ital. malíř, sochař, architekt, vědec, technik
2.5.1704 císař Leopold I. povolil zřídit Konvent trinitářů ve Spálené ulici v Praze
2.5.1729 nar. Kateřina II. Veliká, ruská carevna
2.5.1999 papež Jan Pavel II. prohlásil za blahoslaveného kapucína Otce Pia z Pietrelciny
3.5.1704 nar. Heinrich Ignác Biber, rakouský
skladatel českého původu
3.5.1859 zemř. Ignác Mráz, kanovník kapituly staroboleslavské, probošt kapituly Všech svatých
5.4.1344 papež Klement VI. bulou přenesl právo
pomazat české krále na arcibiskupa pražského

6.5.1899 nar. Karel Schulz, prozaik, básník
7.5.1859 zemř. Václav M. Pešina, rytíř, kanovník
Metrop. kapituly, zasloužil se o dostavbu katedrály
8.5.1884 nar. Harry S. Truman, amer. prezident
9.5.1824 vysvěcen kostel Povýšení sv. Kříže na
Novém Městě pražském
10.5.1904 narozen Jan Merell, biblista, poradce na
II. vat. koncilu, probošt kapituly u Všech svatých
11.5.1904 nar. Salvador Dalí, španěl. malíř
11.5.1914 nar. František Kohlíček, kněz u sv.Cyrila
a Metoděje v Praze – Karlíně
12.5.1739 nar. Jan Křtitel Vaňhal, skladatel
12.5.1929 vysvěcena dobudovaná katedrála sv.
Víta světícím biskupem Janem Nep. Sedlákem
12.5.1999 UK udělila čestné doktoráty prof. Tomáši Špidlíkovi, kard. Christophu Schönbornovi
13.5.1764 intronizován 21. pražský arcibiskup
Antonín Petr Příchovský z Příchovic
15.5.1859 nar. Pierre Curie, franc. fyzik a chemik
(Nobelova cena 1903)
16.5.1729 poprvé v Čechách slaven svátek kněze a
mučedníka sv. Jana Nepomuckého
17.5.1474 římskou kurií schválena nová kongregace paulánů
17.5.1969 zemř. Josef Beran, arcibiskup pražský,
kardinál, teolog, historik, vězněn v Dachau
18.5.1804 Napoleon Bonaparte prohlášen císařem
Francie
20.5.1929 položen základní kámen nového jubilejního kostela sv. Václava ve Vršovicích
21.5.1639 zemř. Tommaso Campanella, ital. renesanční filosof
22.5.1859 nar. Arthur Conan Doyle, angl. spisovatel
24.5.1734 položen základní kámen ke kostelu Narození Páně v Loretě
25.5.1879 nar. Emil Pacovský, malíř, grafik
27.5.1814 nar. Josef V. Breišl, básník, kanovník
kapituly staroboleslavské
29.5.1874 nar. Gilbert Keith Chesterton, angl. prozaik, básník
30.5.1719 nar. Gelasius Dobner, piarista, historik,
rektor piaristické koleje v Panské ulici v Praze
31.5.1809 zemř. Joseph Haydn, rak. skladatel
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LITURGIE
V den státního svátku ve čt 1.5. a 8.5. se v našich
chrámech (M. Boží, s. Havel) bohoslužby nekonají.
U M. Boží se také ruší páteční odpolední bohoslužba (2.5., 9.5.), u s. Havla polední mše sv. beze
změny.
so 3.5. Arcidiecézní pouť za duchovní povolání
na Svaté Hoře
9:00 mše sv., 9:30 adorace, 10:30 růženec
11:00 slavnostní mše sv. (Mons. Dominik Duka)
13:30 májová pobožnost, požehnání
po 5.5. bohoslužba za padlé (výročí Pražského
povstání) - kaple Staroměstské radnice v 12:33 hod.
Dne 5.5. se v 12:33 hod. ozvalo z Českého
rozhlasu volání o pomoc: "Voláme českou policii,
české četnictvo a vládní vojsko na pomoc...“
V tento výroční den bude v kapli Staroměstské
radnice po mnoha letech sloužena mše sv. za oběti
válek. U s. Havla se bohoslužba konat nebude.
čt 15.5. Svatojánské NAVALIS
Před 5 lety byly obnoveny slavnosti k poctě zemského patrona sv. Jana Nepom., která navázala na
slavnou barokní tradici. Slavnostní mše sv. v katedrále začíná v 18:00 hod., naváže na ni procesí na
Karlův most. V 20:00 hod. se na Vltavě představí
regata historických a dračích lodí. V kostele sv.
Františka na Křižovnickém nám. bude pokračovat
modlitba a program bude zakončen slavnostním
barokním vodním koncertem na Vltavě od 21:00
hod.
V Týnském chrámu nebude tento den ani večerní
mše sv. ani Hovory o víře.

so 17.5. Výročí úmrtí kardinála J. Berana
Bohoslužbu při příležitosti 45. výročí úmrtí kardinála
Josefa Berana bude v katedrále v 18:00 hod. celebrovat kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský.
ne 18.5. 5. neděle velikonoční
Při bohoslužbách proběhne Svatojánská sbírka na
arcidiecézi. V loňském roce bylo vybráno celkem
607 553,- Kč. Děkujeme dárcům za podporu.
čt 29.5. Slavnost Nanebevstoupení Páně
s. Havel 12:15
M. Boží 18:00

UDÁLOSTI VE FARNOSTI
O 5. neděli postní se opět uskutečnilo Svatopostní
meditační odpoledne, tentokrát v historickém kostele sv. Václava na Proseku. Místní kněz P. Stanislav
Prokop nás srdečně přijal, kostel zaplnili také členové našeho sboru a místní farníci. Škoda jen, že
našich farníků bylo pomálu…
O Velké noci byl pokřtěn náš katechumen Michal
Svatoň a společně se svou manželkou přijali poprvé Eucharistii. O týden později jejich sňatku bylo
požehnáno ve svátosti manželství. Novomanželům
upřímně blahopřejeme, radujeme se, že do svého
života přijali Krista a jsou součástí našeho společenství.
Slavnost sv. Vojtěcha jsme prožili ve společenství
s oběma českými kardinály v katedrále. Při poutní
bohoslužbě vložil O. arcibiskup Dominik do nově
zhotoveného relikviáře ostatky sv. Vojtěcha, které
byly vyjmuty z karlovského hrobu v r. 1880. Návrh a
realizace nového relikviáře je také dílem naší farnosti.
PRAVIDELNÝ PROGRAM VE FARNOSTI
Společenství modlitby:
po 17.00 Týn
Sv. růženec:
po-pá 11.55 s.Havel, ne 9.05 Týn
Modlitba nešpor:
čt při večerní mši sv. Týn
Modlitba ranních chval:
st 8.00 M. Boží
ne 8.00 s. Havel
Večery chval mladých: 2. po v měs.19.00 s. Havel

Pěvecké sbory:
út 19.00 a st 18.30 Týn
čt 17.30 s. Havel, čt 18.30 Celetná 13
Chvíle nad Písmem sv.:
po 18.00 Týn
Hovory o víře:
čt 19.00 Týn
Hovory s katechumeny:
st 18.45, 19.45 Týn
Brigáda na zahradě u sv. Haštala so 24.5. od 9.00
Letošní májová farní pouť bude směřovat na Křemešník u Pelhřimova. V pá 9.5. budou mladší putovat pěšky z Votic, autobus s přihlášenými poutníky
přijede o den později v so 10.5. Po mši sv. navštívíme také premonstrátský klášter v Želivě a bývalý
arcibiskupský zámek v Červené Řečici. Přihlásit se
do autobusu lze v sakristii, společně se složením
příspěvku ve výši 300 Kč.
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Naše farnice Hana Klára Mrňáková (sestra Doreana) složí 17.5. v Itálii první mnišské sliby v řádu
Betlémských mnišek. Zástupci z naší farnosti budou
této slavnosti osobně přítomni, my ostatní ji budeme
provázet v modlitbě.
Cyklus přednášek Drahomiř Budinské o poutních
místech naší vlasti začíná v sakristii kostela sv.
Havla vždy v 17:00 hod.:
st 14.5. Sv. Jan Nepomucký na Zelené hoře
st 28.5. Poutní místa Prahy
Akademická duchovní správa ČVUT nabízí
přednášky v kostele sv. Bartoloměje v Praze 1, jimž
předchází od 20:00 hod. mše sv.:
st 7.5. Krize mužství (host Juraj Sedláček)
st 14.5. Úpadek liturgické hudby (host Martin Beran)
Sekulární františkánský řád u kostela sv. Anežky na
Spořilově zve ve čt 22.5. na pouť seniorů do Hájku.
Začátek je v 9:00 prohlídkou kláštera na Bílé Hoře,
poté odjezd do Staré Litovice a odtud pěší putování
starou poutní cestou ke klášteru (4,5 km). Pouť
vyvrcholí v pravé poledne mší sv. v Loretě. Den
bude uzavřen občerstvením a prohlídkou kláštera.
V pá 23.5. večer se chrámy v České republice
otevřou v rámci akce Noc kostelů. Prosíme o pomoc
při organizaci celého průběhu ve všech našich
chrámech.

Nanebevstoupení Páně, Andrea Mantegna, 1460-64

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

