LITURGICKÝ KALENDÁŘ
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1.5. Sv. Josefa, Dělníka
2.5. Sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
3.5. 4. neděle velikonoční
6.5. Sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
8.5. Panny Marie, Prostřednice všech milostí
10.5. 5. 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
17.5. 6. neděle velikonoční
18.5. Sv. Jana I., papeže a mučedníka
20.5. Sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
21.5. Sv. Kryštofa Magallanese a druhů
22.5. Sv. Rity z Cascie, řeholnice
24.5. 7. neděle velikonoční
25.5. Sv. Bedy Ctihodného, kněze a uč. církve
26.5. Sv. Filipa Neri, kněze
27.5. Sv. Augustina z Canterbury, biskupa
28.5. SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
30.5. Sv. Zdislavy
31.5. SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SV.

HISTORICKÝ KALENDÁŘ
1.5.1915 nar. Josef Zlámal, převor řádu maltézských rytířů (řád TGM – 2004)
1.5.1955 papež Pius XII. zavedl svátek sv. Josefa
Dělníka pro celou katolickou církev
2.5.1660 nar. Alessandro Scarlatti, ital. skladatel
2.5.1925 zemř. Jan Štursa, sochař
3.5.1270 zemř. Béla IV. Uherský, uherský král
4.5.1625 pražský arcibiskup Arnošt z Harrachu
posvětil kostel P. M. Sněžné poničený v r. 1611
5.5.1705 zemř. Leopold I., německý císař, král
český a uherský, z rodu Habsburků
5.5.1945 osvobozen nacistický koncentrační tábor
Mauthausen
5.9.1995 zemř. Josef Kubalík, kněz, teolog, profesor na KTF UK
6.5.1890 nar. František Janoušek, malíř

7.5.1625 císař Ferdinand II. daroval chrám sv. Jiljí
s osadou a vším příslušenstvím řádu dominikánů
7.5.1660 nar. Hugo Frant. Königsegg-Rottenfels,
probošt vyšehradské kapituly, litoměřický biskup
7.5.1840 nar. Petr Iljič Čajkovskij, ruský skladatel
8.5.1880 zemř. Gustave Flaubert, franc. prozaik
9.5.1805 zemř. Friedrich Schiller, něm. básník,
dramatik, estetik
12.5.1820 nar. Josef Mánes, malíř
12.5.1915 nar. Roger Schütz, franc. evang. teolog,
zakladatel ekumenického bratrstva v Taizé
12.5.2000 zemř. Ladislav Pokorný, docent liturgiky
a křesťanské archeologie, kanovník karlštejnský
13.5.1795 nar. Pavel Josef Šafařík, jazykovědec
13.5.1990 do Československa přijela Matka Tereza z Kalkaty
14.5.1925 nar. Vladimír Dvořák, konferenciér, textař
16.5.1870 nar. Antonín Slavíček, malíř, krajinář
16.5.1870 nar. Karel kardinál Kašpar, arcibiskup
17.5.1510 zemř. Sandro Botticelli, ital. malíř
18.5.1920 nar. sv. Jan Pavel II. (vl. j. Karol Wojtyla)
19.5.1660 položen základní kámen nové koleje
řádu piaristů v Lipníku nad Bečvou
19.5.1920 zemř. Hubert J. Ettl, provinciál kapucínů
20.5.325 císař Konstantin zahájil koncil v Niceji, na
němž byla odsouzena Ariova nauka
20.5.1995 zahájena druhá třídenní návštěva
papeže Jana Pavla II. v ČR
21.5.1995 papež Jan Pavel II. prohlásil za svaté
Jana Sarkandera a Zdislavu z Lemberka
22.5.1885 zemř. Victor Hugo, franc. spisovatel
23.5.1600 položen základní kámen k výstavbě
kláštera s kostelem P. M. Andělské na Pohořelci
24.5.1790 zemř. Gelasius Dobner, kněz, piarista,
rektor piaristické koleje v Panské ulici v Praze
24.5.1990 vydána instrukce Kongregace pro nauku víry „Donum Veritatis“ o círk. povolání teologa
25.5.1995 papež Jan Pavel II. vydal encykliku „Ut
unum sint“ o ekumenické aktivitě katol. církve
26.5.1865 vítězstvím Severu skončila v USA občanská válka
27.5.1840 zemř. Niccolo Paganini, ital. virtuos
27.5.1995 v Brně-Žabovřeskách vysvěcen nový
kostel P. Marie Pomocnice křesťanů

29.5.1785 císař Josef II. zrušil klášter paulánů u
sv. Salvátora na Starém Městě pražském
29.5.1935 zemř. Josef Suk, skladatel, houslista
29.5.1980 v Anežském klášteře slavnostně otevřena stálá expozice Národní galerie
30.5.1640 zemř. Petr Pavel Rubens, vlámský malíř
30.5.1960 zemř. Boris Pasternak, ruský básník,
prozaik (Nobelova cena 1958)
31.5.1930 nar. Clint Eastwood, amer. herec, režisér, producent

ADRESA DUCHOVNÍ SPRÁVY:
Celetná 5, 110 00 PRAHA 1
 222 318 186, 602 204 213, 602 457 200
e-mail: dkc@cmail.cz
http://www.tyn.cz
Úřední hodiny:
út, pá 9:00–11:00; čt 15:00–17:00

LITURGIE
V současné situaci se začínají uvolňovat vládní
opatření, k začátku května je možné konání bohoslužeb pro 15 osob, od 11. května by to mohlo být
100 osob. Dle nařízení si účastníci bohoslužeb
musí před vstupem do chrámu dezinfikovat ruce,
dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi
sebou, s výjimkou členů domácnosti, musí mít
ochranný prostředek dýchacích cest, kromě okamžiku přijetí Eucharistie. Vynechává se pozdravení
pokoje i žehnání svěcenou vodou.
U vstupu do chrámu kustod či kostelník zajistí povolený počet účastníků bohoslužby. Je nutné
respektovat jeho pokyny v rámci vládního nařízení,
osobní bezpečnosti a ohleduplnosti vůči ostatním.
Po naplnění kapacity bude kostel pro ostatní
uzavřen, přístup není možný ani do podkruchtí.
Nejsou-li v lavicích zpěvníky, doporučujeme využít
aplikaci Kancionál na mobilních telefonech.
Sakristie není přístupná veřejnosti, pouze celebrantovi a asistujícím. Veškeré osobní rozhovory či
svátost smíření probíhají mimo sakristii kostela po
předchozí domluvě.

Není možné z hygienických důvodů používat WC a
další sociální zázemí našich kostelů či fary. U
stolku s tiskovinami se nelze zdržovat, pouze si vzít
danou tiskovinu.
Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve
farnostech, který vyžaduje shromažďování více
účastníků (Hovory o víře, Biblické hodiny, společné
přípravy ke svátostem, zkoušky sborů aj.). Kostely
mimo časů bohoslužeb zůstávají otevřené jako
obvykle pro osobní modlitbu, příp. individuální
duchovní péči. Děkujeme za Vaše pochopení a
vzájemnou ohleduplnost!
Bohoslužby v Týnském
počtem osob (od 6. 5.):
6.5.
7.5.
10.5.
13.5.
14.5.
15.5.
17.5.
20.5.
21.5.
22.5.
24.5.
27.5.
28.5.
29.5.
31.5.

STŘEDA
ČTVRTEK
NEDĚLE
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
NEDĚLE
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
NEDĚLE
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
NEDĚLE

chrámu

s omezeným

18:00 (max. 15 osob)
18:00 (max. 15 osob)
9:30 (max. 15 osob)
18:00 (max. 100 osob)
18:00 (max. 100 osob)
15:00 (max. 100 osob)
9:30 (max. 100 osob)
18:00 (max. 100 osob)
18:00 (max. 100 osob)
15:00 (max. 100 osob)
9:30 (max. 100 osob)
18:00 (max. 100 osob)
18:00 (max. 100 osob)
15:00 (max. 100 osob)
9:30 (max. 100 osob)

Bohoslužby v kostele sv. Havla s omezeným
počtem osob (od 4. 5.): ne 8:30 a 10:00
po, út 12:15 (st, čt, pá jen v Týnském chrámu!)
Bohoslužby v kostele sv. Haštala s omezeným
počtem osob (od 4. 5.): ne 11:00
Bohoslužby v kostele sv. Ducha s omezeným
počtem osob (od 4. 5.): ne 9:30
Upozorňujeme však, že plánovaný sled bohoslužeb
může podléhat aktuálním změnám v návaznosti na
vyvíjející se opatření. Aktualizovaný rozpis najdete
na našich webových stránkách www.tyn.cz.

út 5.5. Výročí Pražského povstání
Vysílací kanál ČT2 bude přenášet od 18.00 mši sv.
za mír ze Svatovítské katedrály. Liturgie se bude
slavit v uzavřené katedrále za účasti 60ti věřících.
Celebrovat bude O. kardinál Dominik Duka,
účastnit se bude prezident republiky Miloš Zeman a
žijící váleční veteráni jak z východní, tak i západní
fronty.
pá 15.5. Oslavy svátku sv. Jana Nepomuckého
Liturgie slavnosti sv. Jana Nepomuckého se bude
slavit od 18:00 v uzavřeném kostele kostele sv. Jana Nep. na Hradčanech za účasti stanoveného
počtu pozvaných hostů. Průvod a slavnosti
NAVALIS tak letos proběhnou v minimalistickém
provedení. Liturgii bude přenášet TV NOE.

nesou označení měst, která je věnovala (fotogalerie
na https://marianskysloup.info).
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čt 28.5. Missa Chrismatis
Namísto Zeleného čtvrtku se letos kněží netradičně
sejdou v katedrále sv. Víta k Misse chrismatis ve čt
28.5. v 9:30 hod. Pokud to epidemiologická situace
dovolí, bude následovat tzv. Kněžský den.
so 30.5. Vigilie slavnosti Seslání Ducha sv.
Se zřetelem k epidemiologické situaci by měli být o
Svatodušní vigilii pokřtěni katechumeni, kteří nemohli iniciační svátosti přijmout o Velikonoční vigilii.
ne 31.5. Slavnost Seslání Ducha sv.
M. Boží 9:30
s. Havel 8:30 a 10:00
V katedrále sv. Víta proběhne udělování svátosti
biřmování, bude-li to z důvodu epidemiologické situace možné.
Letošní Noc kostelů byla nově přesunuta na pátek
12.6. a měla by se uskutečnit v komornějším
duchu. Podrobnosti budou ohlášeny později, resp.
v červ-novém Zpravodaji a webových stránkách.
Na Staroměstském náměstí od začátku března
pomalu roste stavba nového Mariánského sloupu,
která tak v těchto dnech nabývá na symbolickém
významu. Na vybetonované podloží byly postupně
osazeny tři kamenné stupně a 16 kamenných bloků
středového základu pro vlastní sloup. Kameny

Socha sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě,
výzdoba v 19. stol.

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

