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1.5. Sv. Josefa, Dělníka
2.5. Sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
3.5. SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLŮ
5.5. 3. neděle velikonoční
6.5. Sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
8.5. Panny Marie, Prostřednice všech milostí
12.5. 4. neděle velikonoční
13.5. Panny Marie Fatimské
14.5. SV. MATĚJE, APOŠTOLA
SVÁTEK
16.5. SV. JANA NEPOMUCKÉHO
SVÁTEK
hlavního patrona Čech
18.5. Sv. Jana I., papeže a mučedníka
19.5. 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. Sv. Řehoře VII., papeže
26.5. 6. neděle velikonoční
27.5. Sv. Augustina z Canterbury, biskupa
30.5. SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
31.5. NAVŠTÍVENÍ PANNY 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
1.5.2004 ČR vstoupila do Evropské unie
2.5.1519 zemř. Leonardo da Vinci, ital. malíř
2.5.1704 císař Leopold I. povolil zřídit konvent trinitářů ve Spálené ulici v Praze
2.5.1999 papež Jan Pavel II. prohlásil za blahoslaveného otce Pia z Pietrelciny
3.5.1469 nar. Niccolo Machiavelli, ital. politik
4.5.1704 zemř. Anna Marie z TrattmansdorffuLiechtensteinu, šlechtična, podporovatelka církve
5.4.1344 papež Klement VI. bulou přenesl právo
pomazat české krále na arcibiskupa pražského
5.5.1824 papež Lev XII. vydal encykliku „Ubi přimum“ proti liberalismu a zednářství
6.5.1849 něm. teolog Adolf Kolping založil sdruže-

ní „Kolpingovo dílo“ s cílem proměny společnosti
6.5.1899 nar. Karel Schulz, prozaik, básník
7.5.1859 zemř. Václav M. Pešina, rytíř, kanovník
Metrop.kapituly, zasloužil se o dostavbu katedrály
7.5.1994 sochu P. Marie „z exilu“ posvětil na Strahově arcibiskup Miloslav Vlk
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
10.5.1969 zemř. Josef Váchal, malíř, grafik, sochař
11.5.1904 nar. Salvador Dalí, španěl. malíř
11.5.1914 nar. František Kohlíček, kněz v Karlíně
12.5.1739 nar. Jan Křtitel Vaňhal, skladatel
12.5.1929 vysvěcena dobudovaná katedrála sv.
Víta světícím biskupem Janem Nepom. Sedlákem
13.5.1764 intronizován 21. pražský arcibiskup
Antonín Petr Příchovský z Příchovic
14.5.1924 nar. Eduard Petiška, spisovatel
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 schválena nová kongregace paulánů
17.5.1969 zemř. Josef Beran, arcibiskup pražský
18.5.1805 Napoleon Bonaparte prohlášen císařem
20.5.1909 papež Pius X. prohlásil bl. Klementa
Maria Hofbauera za svatého
20.5.1929 položen základní kámen nového jubilejního kostela sv. Václava ve Vršovicích
21.5.1874 nar. Josef Mařatka, sochař, malíř
22.5.1859 nar. Arthur C. Doyle, angl. spisovatel
24.5.1734 položen základní kámen ke kostelu
Narození Páně v Loretě
24.5.1889 papež Lev XIII. jmenoval pražského
arcibiskupa Františka Schönborna kardinálem
25.5.1849 nar. František Ženíšek, malíř
27.5.1564 zemř. Jan Kalvín (vl. jm. Jean Cauvin),
švýcar. nábož. reformátor, zakladatel kalvinismu
28.5.1884 nar. Edvard Beneš, politik
29.5.1874 nar. Gilbert Keith Chesterton, anglický
prozaik, básník
31.5.1809 zemř. Joseph Haydn, rakouský skladatel
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Úřední hodiny:
út, pá 9:00–11:00; čt 15:00–17:00

LITURGIE
Květen – měsíc Panny Marie
V měsíci květnu se po každé večerní mši sv. koná
tzv. májová pobožnost s modlitbou litanií jako výraz
úcty vůči Matce Boží.
Mimořádné změny bohoslužeb v květnu
O státních svátcích 1. a 8.5. a v jejich předvečer
nejsou u M. Boží a u sv. Havla bohoslužby (polední
mše sv. se ruší pouze v den státních svátků .
st 15. 5. Svatojánské Navalis
Oslavy svátku našeho nejznámějšího světce zahájí
O. kardinál bohoslužbou v 17.30 v katedrále. Po jejím skončení vyjde průvod k soše sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě, duchovní program
bude zakončen v kostele sv. Františka na Křížovnickém náměstí. V 21.00 následuje koncert na
Vltavě, který vyvrcholí slavnostním ohňostrojem.
ne 19.5. 5. neděle velikonoční
s. Havel 8:30
M. Boží 9:30, 21:00
Během bohoslužeb proběhne tzv. Svatojánská
sbírka na arcidiecézi. Vybrané prostředky budou
použity zejména na úhradu bohoslužebných potřeb,
výdaje spojených s tiskem publikací a tiskovin a na
úhradu nezbytných služeb. V loňském roce se
vybralo 778.159,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary!
ne 26.5. 6. neděle velikonoční
s. Havel 8:30 M. Boží 9:30, 21:00 s. Haštal 11.00
Na základě výzvy našich biskupů proběhne sbírka
na pomoc křesťanům na Blízkém východě.
čt 30.5. Slavnost Nanebevstoupení Páně
s. Havel 12:15
M. Boží 18:00

UDÁLOSTI VE FARNOSTI
O páté neděli postní se v kostele sv. Ludmily na
Vinohradech uskutečnilo obvyklé Svatopostní odpoledne. Máme radost z hojné účasti i z farnosti sv.
Ludmily, za vstřícnost děkujeme zvláště jejímu
administrátorovi P. Jakubu Berkovi O.Praem. Meditace doprovodil sbor Notre Dame krásným Stabat
Mater Františka Ignáce Tůmy.
O Velké noci byli v našich farnostech pokřtěni čtyři
katechumeni. Vítáme je v našem společenství a
přejeme jim, aby celý život zůstali v co nejtěsnějším
spojením s Bohem.
Děkujeme všem, kteří pomohli při přípravě i vlastním průběhu velikonočních svátků. Děkujeme za
pomoc s úklidem, květinami, děkujeme také za liturgickou službu a zajištění hudebních doprovodů.
PRAVIDELNÝ PROGRAM VE FARNOSTI:
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: so 25.5. 9:00 s. Haštal
Pěvecké sbory:
út 18:00 a st 18:30 Týn
čt 17:30 s. Havel, čt 18:30 Celetná 20

bohoslovce naší arcidiecéze mezi kandidáty jáhenství a kněžství.
V májovém měsíci organizujeme výlet do kvetoucí
přírody pro rodiny a mládež. Odjezd ve čt 9.5. po
večerní mši sv. od fary, návrat v so 12.5. k večeru.
Bližší info na 602 457 200.
V souvislosti s výročím kardinála Josefa Berana
proběhne ve dnech 16.-17.5. v Arcibiskupském paláci mezinárodní konference s názvem Katolická
církev v Československu ve 20. století. Kardinál
Josef Beran a jeho doba. Účast přislíbili přednášející z předních historických a teologických pracovišť
českých, slovenských a německých.
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Srdečně zveme k farní pouti do České Kamenice
v so 19.5. Pěší poutníci vydají na cestu již o den
dříve. Navštívíme rovněž zámek Benešov nad
Ploučnicí a diecézní město Litoměřice. Přihlásit se
lze spolu se složením příspěvku ve výši 300 Kč
v sakristii kostelů. Odjezd v 7:30 od Hlav. nádraží.
Dominikáni zvou na přednášku Čas a věčnost
v hudbě baroka ve čt 23.5. v 19:30 v barokním refektáři (vstup z Jalovcové 2). Hudebními ukázkami
a celým večerem bude provázet fr. Blažej Matusiak.
V so 1.6. bude Týnský chrám hostit festival Pražské
jaro. Musica Florea pod vedením Marka Štryncla
provede od 18:00 Mozartovu Korunovační mši a
Schumannovo Requiem. Poslední vstupenky jsou
k dispozici na www.festival.cz.

Pražský arcibiskup vyhlásil ve dnech 28.4.-20.6.
Beranův eucharistický kongres Eucharistia et labor.
Kongres odkazuje ke kardinálu Beranovi, jehož 50.
výročí úmrtí a 70 let od počátku jeho internaci si
letos připomínáme. Eucharistický kongres vyvrcholí
slavností Těla a Krve Páně ve čt 20.6. Každou
neděli v závěru mše sv. budeme naslouchat krátké
meditaci na eucharistické téma.

V předstihu avizujeme Národní pouť do Říma k 30.
výročí kanonizace Anežky České. Pouť se koná
11.-13.11. Budeme děkovat za dar svobody a prosit
za duchovní obrodu naší země. V programu
nebudou chybět mše svaté v hlavních římských
bazilikách za účasti českých a moravských
biskupů. V rámci středeční generální audience se
poutníci setkají také s papežem Františkem.

Již 18. ročník Arcidiecézní pouti za duchovní povolání proběhne v so 4.5. na Svaté Hoře. O. kardinál
bude slavit mši sv. v 11:30, při které také přijme

Bratři františkáni zvou na poutě do Hájku, v měsíci
květnu se koná od 11:00 1.5. tzv. Prvomájová pouť,
v so 25.5. celebruje O. biskup Zd. Wasserbauer.

Miniatura, Breviář, 1490, Knihovna v Haagu

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

