LITURGICKÝ KALENDÁŘ
1.6. Sv. Justina, mučedníka
2.6. Sv. Marcelina a Petra, mučedníků
3.6. Sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
4.6. SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
5.6. Sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
6.6. Sv. Norberta, biskupa
7.6. 10. neděle v mezidobí
9.6. Sv. Efréma Syrského, jáhna
11.6. Sv. Barnabáše, apoštola
12.6. NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
13.6. Neposkvrněného Srdce Panny Marie
14.6. 11. neděle v mezidobí
15.6. Sv. Víta, mučedníka
19.6. Sv. Jana Nepom. Neumanna, biskupa
21.6. 12. neděle v mezidobí
22.6. Sv. Jana Fishera a Tomáše Mora,
mučedníků
st 24.6. NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
so 27.6. Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa
ne 28.6. 13. neděle v mezidobí
po 29.6. SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
út 30.6. Sv. Prvomučedníků římských
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HISTORICKÝ KALENDÁŘ
1.6.1475 papež Sixtus IV. bulou „Considerantes“
zmírnil dominikánům původní přísnou chudobu
2.6.1835 nar. sv. Pius X. papež, založil v Římě
Biblický institut
3.6.1875 zemř. Georges Bizet, franc. skladatel
4.6.1825 nar. Maurus Wolter, benediktin, opat
emauzský, založil klášter na Smíchově
6.6.1610 založen řád Navštívení P. Marie ženevským biskupem sv. Františkem Saleským
6.6.1875 nar. Thomas Mann, něm. prozaik, esejista (Nobelova cena 1929)
7.6.1330 královna Eliška Přemyslovna uvedla do
kláštera u sv. Anny na Újezdě dominikánky
8.6.1810 nar. Robert Schumann, něm. skladatel
9.6.1640 nar. Leopold I. z habsburské dynastie,
německý císař, král český a uherský
9.6.1870 zemř. Charles Dickens, angl. prozaik

10.6.2000 ustavující členská schůze obnovené
Matice Svatohorské na Svaté Hoře u Příbrami
11.6.1880 nar. Albert Pražák, lit. historik, kritik
12.6.1675 nar. Jan M. G. z Manderscheid-Blankenheimu, pražský arcibiskup, vídeňský biskup
12.6.1840 nar. Jakub Arbes, novinář, prozaik
13.6.970 kníže Boleslav II. založil na Proseku kostel sv. Václava, vysvěcen sv. Vojtěchem
14.6.2010 zemř. Jaroslav Škarvada, světící biskup
pražský, titulární biskup litomyšlský
15.6.1520 papež Lev X. bulou „Exsurge Domine“
odsoudil Lutherovo učení
16.6.1950 sdružení Opus Dei obdrželo definitivní
schválení Svatého Stolce
17.6.1400 zemř. Jan z Jenštejna, třetí pražský arcibiskup, zavedl svátek Navštívení P. Marie
17.6.1900 nar. Karel Lidický, sochař
18.6.1815 bitva u Waterloo, poražen Napoleon
19.6.1905 nar. Jiří Voskovec, herec, dramatik
20.6.1255 král Václav I. a jeho sestra sv. Anežka
Česká založili v Praze špitál řádu křížovníků
20.6.1955 v ČSR založena Ekumenická rada církví
21.6.1305 zemř. Václav II., český a polský král
21.6.1905 nar. Jean Paul Sartre, franc. filosof
22.6.1860 nar. Jiří Glosauer, kanovník metropolitní
kapituly, světící biskup pražský
23.6.1160 nar. sv. Jan z Mathy, zakladatel Řádu
trinitářů, první generální představený
24.6.1920 nar. Jan Bula, kněz, r. 1951 zatčen a
nevinně odsouzen k trestu smrti
24.6.1945 Palladium odvezeno do Prahy k děkovným bohoslužbám za záchranu před nacismem
25.6.1935 v Praze zahájen sjezd českých a moravských katolíků (účast na 350 000 věřících)
26.6.1975 zemř. Josemaría Escrivá de Balaguer,
španěl. kněz, zakladatel sdružení Opus Dei
27.6.1555 položen základní kámen k letohrádku
Hvězda na Bílé hoře v Praze
28.6.1805 nar. František C. Kampelík, nár. buditel,
lékař, zakladatel svépomocných pokladen
29.6.1875 zemř. Ferdinand V., český a uherský
král, rakouský císař
29.6.1900 nar. Antoine de Saint-Exupéry, franc.
prozaik, letec
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Úřední hodiny:
út–pá 9:00–11:00; čt 15:00–17:00

LITURGIE
.
čt 4.6. Slavnost Těla a Krve Páně
s. Havel 12:15
M. Boží 15:00
O. kardinál zve k oslavě Těla a Krve Páně do katedrály, v 17:00 začne mše sv., následovat bude
eucharistický průvod po Hradčanském náměstí.
ne 7.6. První svaté přijímání v naší farnosti
M. Boží 9:30
Při dopolední mši sv. u Matky Boží přijmou poprvé
svátost eucharistie naše dvě ministrantky Sofia
Jeník a Kornélia Terdik. Při všech nedělních bohoslužbách proběhne sbírka na Národní eucharistický
kongres, který se sejde v polovině října v Brně.
pá 12.6. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně
s. Havel 12:15
M. Boží 15:00
so 20.6. Ekumenická bohoslužba u M. Boží
V rámci Husovských oslav se v Týnském chrámu
v 19 hod. uskuteční ekumenická bohoslužba za
účasti nejvyšších představitelů křesťanských církví
v ČR, římskokatolickou církev bude reprezentovat
O. kardinál D. Duka,
ne 21.6. Mše sv. emer. biskupa českobudějovického Mons. J. Paďoura u M. Boží v 9:30 hod. O.
biskup při ní poděkuje za dar kněžského svěcení a
připomene si svou primici v Týnském chrámu.
st 24.6. Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
s. Havel 12:15
M. Boží 18:00
pá 26.6. Mše sv. prelatury Opus Dei
M. Boží 17:00 (mše sv. v 15 hod. není!)

Prelatura Opus Dei si v Týnském chrámu tradičně
připomene výročí úmrtí svého zakladatele, hlavním
celebrantem mše sv. bude O. kardinál D. Duka.

chrámu přišlo na 8.000 návštěvníků! Děkujeme
všem, kteří se zapojili do organizačního zajištění.
Ve farnosti rádi zaměstnáme nového kostelníka.

so 27.6. Kněžské svěcení
Kněžské svěcení z rukou pražského arcibiskupa při
mši sv. v katedrále v 10 hod. přijmou Petr Havlík a
Jaroslav Suroviak OCD. Oba budoucí novokněze
doporučujeme vaším modlitbám.

PRAVIDELNÝ PROGRAM VE FARNOSTI (DO 25.6.)
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
Večery chval mladých: 2. po v měs. 19:00 s. Havel
Hovory o víře:
čt 19:00 Týn
Hovory s katechumeny:
st 18:45 Týn
Modlitba ranních chval:
st 8:00 M. Boží
ne 8:00 s. Havel
Pěvecké sbory:
út 19:00 a st 18:30 Týn
čt 17:30 s. Havel, čt 18.30 Celetná 13
Brigáda na zahradě u sv. Haštala so 20.6. od 9:00
Výuka náboženství dětí
st 17:00 Týn

po 29.6. Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
s. Havel 12:15
M. Boží 18:00
V neděli předcházející této slavnosti proběhne
Svatopetrská sbírka na bohoslovce. Loni bylo
vybráno 528.440,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaše
dary.

UDÁLOSTI VE FARNOSTI
V den výročí Pražského povstání jsme si za
početné účasti věřících při bohoslužbě v kapli
Staroměstské radnice připomenuli oběti války a
děkovali za život v míru. Děkujeme organizátorům.
První květnový týden strávil náš sbor Notre Dame
na koncertní cestě po Itálii. Zazpíval na 4 bohoslužbách a 2 koncertech ve Florencii a v Bologni,
navštívil také Sienu. Jedním z největších zážitků
byl zpěv při bohoslužbě ve florentském Battisteriu.
V rámci tradičního putování na poutní místa jsme
letos zavítali do Broumova, k P. Marii Broumovské
a do opraveného kláštera benediktinů. Pěší putování bylo letos kvůli mimořádnému převýšení docela
náročné, ale svou trasu nakonec všichni úspěšně
zvládli. V sobotu po společné mši následovala prohlídka kláštera a náchodského zámku. Bohužel
kdysi významné poutní místo dnes spravuje agentura, která spíše preferuje komerční zájmy na úkor
duchovních.
I letos se naše farnost zapojila do celonárodní akce
Noc kostelů. V našich chrámech jsme nabízeli
rozmanitý program – prohlídky, odborné přednášky,
koncerty, duchovní rozhovory. Jen do Týnského
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Noc kostelů odstartovala mimořádnou evangelizační
akci Dny víry. Ve dnech 30.5..-6.6. se v Praze koná
mnoho misijních akcí, naše farnost se také aktivně
zapojila (dále viz www.dnyviry.evangelizace.cz).
V út 23.6. od 19 hod. se koná v Týnském chrámu
benefiční koncert pro Nepál. Vystoupí univerzitní
sbor z USA. Dopoledne bude v chrámě setkání
postižených dětí, které spoluorganizuje ČS obec
legionářská.
Jako odměnu za vysvědčení nabízíme dětem i těm,
kteří vysvědčení už nedostávají, výlet do přírody.
Odjezd v pá 26.6. po večerní bohoslužbě, návrat
v so večer, přespání v přírodě.
Katolická teologická fakulta UK otevírá 2. kolo přijímacích zkoušek pro obory Katolická teologie,
Teologické nauky, Dějiny křesťanského umění a
Aplikovaná etika. Přihlášky je třeba odevzdat do
16.7.2015, bližší info na www.ktf.cuni.cz.
V květnu byla zahájena celková obnova poutního
místa Svatá Hora. Proto až do konce roku 2015 jsou
zrušeny veškeré prohlídky, exercicie a pobyty.
Pravidelné bohoslužby se konají v exercičním domě
a velké poutní slavnosti na venkovním prostranství.

Sv. Petr a Pavel, El GRECO, 1605-08

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

