LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Sv. Josefa, Dělníka
5. neděle velikonoční
SV. FILIPA A JAKUBA
SVÁTEK
Sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
Panny Marie, Prostřednice všech milostí
6. neděle velikonoční
VÝROČÍ POSVĚCENÍ KATEDRÁLY
SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ
PÁNĚ
14.5. SV. MATĚJE, APOŠTOLA
SVÁTEK
16.5. 7. neděle velikonoční
18.5. Sv. Jana I., papeže a mučedníka
20.5. Sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
21.5. Sv. Kryštofa Magallanese, kněze a druhů
22.5. Sv. Rity z Cascie, řeholnice
23.5. SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SV.
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24.5. Panny Marie, Matky církve
25.5. Sv. Řehoře VII., papeže
26.5. Sv. Filipa Neriho, kněze
27.5. Sv. Augustina z Canterbury, biskupa
29.5. Sv. Pavla VI., papeže
30.5. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
31.5. NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE SVÁTEK

HISTORICKÝ KALENDÁŘ
1.5.1271 zemř. Vít, děkan svatovítské kapituly,
zakladatel prvního pražského pěveckého sboru
1.5.1881 nar. Teilhard de Chardin, franc. teolog,
jezuita, filosof, paleontolog
1.5.1981 zemř. Dominik Pecka, filosof, teolog
2.5.1366 pražská arcidiecéz. synoda rozhodla slavit svátek sv. Zikmunda jako zemského patrona
2.5.1806 nar. sv. Kateřina Laboure, řeholnice Kongregace sv. Vincence z Pauly
3.5.1931 nar. Jiřina Bohdalová, herečka
3.5.1996 papež Jan Pavel II. jmenoval Františka
Lobkowicze biskupem ostravsko-opavské diecéze
4.5.1371 arcibiskup Jan Očko z Vlašimi vysvětil
dominikánský kostel sv. Jiljí v Praze

4.5.1721 položení základního kamene hostýnského chrámu
5.5.1846 nar. Henryk Sienkiwicz, polský spisovatel
(Nobelova cena 1905)
6.5.1346 papež Klement VI. vyhlásil ochrannou
bulou zabezpečení Svatováclavské koruny
7.5.1861 nar. Zikmund Rudl, malíř, autor fresek
v kostele na Smíchově či v Karlíně
8.5.1521 nar. sv. Petr Kanisius, něm. teolog, jezuita, kazatel, učitel církve
9.5.1346 papež Klement VI. schválil založení benediktinského kláštera – Emauzy
10.5.2006 zahájila vysílá TV Noe, jediná televize
křesťanského charakteru v ČR
12.5.1946 zemř. Václav Špála, malíř, grafik
13.5.1736 na Hradčanském náměstí vysvěcen
Mariánský sloup jako dík za odvrácení moru
13.5.1981 papež Jan Pavel II. těžce zraněn při
atentátu na Svatopetrském náměstí v Římě
14.5.1316 nar. Karel IV., český král a římský císař
z dynastie Lucemburků
15.5.1851 položen základní kámen ke kostelu sv.
Karla Boromejského v Praze pod Petřínem
15.5.1931 papež Pius XI. vydal sociální encykliku
„Quadragesimo anno“
17.5.1996 město Kutná Hora zapsáno do seznamu
kulturních památek UNESCO
18.5.1896 zemř. Vilém Kandler, malíř oltářních
obrazů, restaurátor
19.5.1046 kostel sv. Václava ve Staré Boleslavi
vysvěcen pražským biskupem Šebířem
20.5.1506 zemř. Kryštof Kolumbus, ital. mořeplavec, objevitel Ameriky
21.5.1861 zemř. bl. Karel Evžen z Mazenodu, zakladatel Kongregace oblátů, biskup
22.5.1851 nar. Antonín Cyril Stojan, olomoucký
arcibiskup, iniciátor kongresů na Velehradě
24.5.1391 založena Betlémská kaple v Praze
24.5.1686 nar. Daniel G.Fahrenheit, něm. fyzik
24.5.1976 papež Pavel VI. jmenoval biskupa
Františka Tomáška kardinálem
26.5.1876 zemř. František Palacký, historik, filosof
27.5.1471 Vladislav II. Jagellonský zvolen na
sněmu v Kutné Hoře českým králem

28.5.1836 zemř. Antonín Rejcha, skladatel
30.5.1431 zemř. sv. Jana z Arku, francouzská
bojovnice za osvobození Francie
30.5.1996 papež Jan Pavel II. bulou zřídil
v Ostravsko-opavskou diecézi
31.5.1721 papež Inocenc XIII. prohlásil Jana Nepomuckého za blahoslaveného

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, jinak po předchozím ohlášení

LITURGIE
Vládní nařízení pro bohoslužby
Počet účastníků bohoslužeb je omezen na dodržení dvoumetrových rozestupů (vyjma členů jedné
domácnosti). Věřící musí mít nasazenou chirurgickou roušku či respirátor. Účastníci bohoslužeb si u
vstupu do kostela mají dezinfikovat ruce. Ústavní
soud také zrušil zákaz zpěvu lidu při bohoslužbách.
Bohoslužby v našich chrámech v květnu
M. Boží: st, čt 18:00, pá 15:00, so 8:00, ne 9:30
s. Havel: po-pá 12:15, ne 8:30
s. Haštal: každá ne 11:00
s. Duch: ne 9:30
N.Trojice: ne 9:00, pá 17:30
Ve dny státních svátků 1. a 8.5. v našich chrámech
bohoslužby nebudou. Připravuje se znovuobnovení
nedělních večerních bohoslužeb v chrámu M. Boží
v 21:00 (bude aktuálně oznámeno).
V závěru večerních bohoslužeb proběhnou májové
pobožnosti s modlitbou litanií.
st 12.5. bohoslužba v katedrále sv. Víta 18:00
při ní bude představen nový relikviář sv. Jana P. II.
čt 13.5. Slavnost Nanebevstoupení Páně
s. Havel 12:15
M. Boží 18:00

ne 16.5. 7. neděle velikonoční
s. Havel 8:30
M. Boží 9:30
s. Haštal 11:00
Při bohoslužbách proběhne sbírka do nového
Fondu mzdové podpory duchovních v arcidiecézi.
Tato sbírka nahrazuje obvyklou Svatojánskou
sbírku na arcidiecézi.
ne 23.5. Slavnost Seslání Ducha sv.
s. Havel 8:30
M. Boží 9:30
s. Haštal 11:00
ne 30.5. Slavnost Nejsvětější Trojice
s. Havel 8:30
M. Boží 9:30
s. Haštal 11:00

UDÁLOSTI VE FARNOSTI
Po loňské nemožnosti se osobně účastnit velikonočních obřadů jsme všichni uvítali, že letos jsme
mohli tyto nejvýznamnější svátky v roce slavit
v širším společenství věřících. V rámci platných
opatření jsme na Zelený čtvrtek i Velký pátek nabídli několik bohoslužeb a obřadů. Pán Bůh zaplať
všem, kteří se podíleli na úklidu a přípravě našich
chrámů!
Ve středu 21.4. byly do věže kostela sv. Haštala za
početného zájmu přítomných vyzdviženy dva nové
zvony Haštal a František. Celá akce proběhla velmi
profesionálně a informovala o ní i média. V neděli
25.4. v pravé poledne se pak všechny zvony
poprvé rozezněly do Starého Města. Deo gratias!
V neděli 25.4. si Pán povolal Ivana M. Havla, vědce, kybernetika. Ivan Havel několikrát navštívil naši
farnost, kde se i opakovaně účastnil bohoslužeb.
Modlíme se za jeho duši. R. I. P.
Arcibiskupství pražské ve spolupráci s Arcidiecézní
charitou Praha vyhlašují sbírku na podporu rodin
s dětmi, které vinou onemocnění Covid-19 ztratily
otce či matku nebo se ocitly v tíživé sociální situaci.
Účel sbírky můžete podpořit zasláním daru na účet
Arcidiecézní charity Praha s číslem 749986/5500,
variabilní symbol 1930. Pokud víte o nějaké
potřebné rodině, kontaktujte přímo Arcidiecézní
charitu.

Ve dnech 7.-8.5. se uskuteční farní výlet do přírody.
Lze se přidat i v sobotu ráno. Bližší info
602 457 200.
Ve st 12.5. budou zavěšeny do věže i nové dva
zvony pro kostel sv. Havla a následně ozvučeny.
Zájemci se mohou od brzkého rána přijít podívat na
tuto výjimečnou událost.
V so 15.5. se uskuteční 13. ročník Svatojánských
slavností Navalis v mezích platných opatření.
Slavnost zahájí v 17:30 mše sv. v katedrále sv.
Víta, Václava a Vojtěcha, v 19:00 se vydá procesí
na Karlův most. V 19:30 se rozezní 300 světových
zvonů na památku sv. Jana Nepomuckého k výročí
300 let od jeho blahořečení. O deset minut později
se předvede regata lodí provázená plavbou
otužilců. V 19:50 proběhne závěrečná pobožnost
v kostele sv. Františka na Křižovnickém náměstí.
Slavnosti uzavře v 20:30 koncert na hladině Vltavy
pod Karlovým mostem. Více na www.navalis.cz.
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V so 15.5. dopoledne se také uskuteční pracovní
brigáda spojená s úklidem u Nejsv. Trojice (kostel,
fara, zahrada). Prosíme ochotné pomocníky o
účast, a to od 9:00 hod.
Noc kostelů proběhne v omezeném režimu v pá
28.5. Mottem je letos úryvek ze 104. žalmu
„Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se hemží
zvěří.“ Autoři motta se pokusili spojit téma Noci
kostelů s tématem úcty k životnímu prostředí. Také
naše chrámy se otevřou k prohlídkám, program na
www.nockostelu.cz.
V so 29.5. ve 14:00 se u M. Boží uskuteční mše sv.
u příležitosti výročí obnovy Mariánského sloupu na
Starom. nám.
Letošní pěší pouť ani poutní zájezd se, bohužel,
z důvodů vládních opatření nekonají.
MČ Praha 1 nám přidělila grant na obnovu dveří do
kostela sv. Haštala. Jde o jižní boční vstup z náměstí. Dveře jsou už dosti poškozené, bohužel i
nevhodnými nápisy. Vrátíme jim původní krásu.

Madona, tempera na dřevě, Lazzaro Bastiani, kol. 1470
Museo Poldi Pezzoli, Milan

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

