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1.6. Sv. Justina, mučedníka
2.6. Sv. Marcelina Petra, mučedníků
3.6. 9. neděle v mezidobís
5.6. Sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
6.6. Sv. Norberta, biskupa
8.6. NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
9.6. Neposkvrněného Srdce Panny Marie
10.6. 10. neděle v mezidobí
11.6. Sv. Barnabáše, apoštola
13.6. Sv. Antonína z Padovy, kněze
15.6. Sv. Víta, mučedníka
17.6. 11. neděle v mezidobí
19.6. Sv. Jana Nepomuckého Neumanna
21.6. Sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
22.6. Sv. Jana Fishera a Tomáše Mora
24.6. NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
27.6. Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa
28.6. Sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
29.6. SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
30.6. Svatých prvomučedníků římských

HISTORICKÝ KALENDÁŘ
1.6.1618 vláda protestantských stavů vypověděla
z Prahy a Českého království jezuity
2.6.1733 zemř. Jan Adam Vratislav z Mitrovic,
arcibiskup pražský, probošt staroboleslavský
3.6.1713 biskup Daniel J. Mayern vysvětil chrám
Nejsv. Trojice řádu trinitářů v dnešní Spálené ul.
3.6.1963 zemř. Jan XXIII. (Angelo Giuseppe Roncalli), římský papež (1958-1963)
4.6.1608 zemř. sv. František z Carácciola, italský
kněz, zakladatel Řádu Menších řeholních kleriků
5.6.998 kněz Bohdal zvolen pražským biskupem
namísto sv. Vojtěcha
5.6.1723 nar. Adam Smith, angl. ekonom, filosof
6.6.1908 otevřen pražský most Svatopluka Čecha
6.6.1903 nar. Aram Chačaturjan, armén. skladatel
6.6.1948 zemř. Louis-Jean Lumiére, franc. chemik
6.6.1998 sídelním biskupem královéhradeckým
jmenován Mons. Dominik Duka OP
7.6.1848 nar. Paul Gaugin, franc. malíř, grafik

8.6.1923 nar. Josef Vlach, houslista, dirigent
9.6.68 zemř. Nero, římský císař (54-68)
10.6.1348 zahájena stavba hradu Karlštejn (stavitel Matyáš z Arrasu)
11.6.1988 v katedrále sv. Víta konsekrováni noví
pomocní biskupové pražští A. Liška a J. Lebeda
12.6.1863 nar. Lev Skrbenský z Hříště, arcibiskup
13.6.1878 do Čech přišly sestry Řádu Navštívení
P. Marie a usadili se v Chotěšově u Plzně
13.6.1968 obnovena činnost Řeckokatolické církve
usnesením vlády ČSR
14.6.1798 nar. František Palacký, historik, filosof
14.6.1898 nar. Silvestr Maria J. Braito, dominikán,
teolog, překladatel, za totality vězněn
15.6.1603 císař Rudolf II. propůjčil pražským arcibiskupům knížecí hodnost
15.6.1968 v Praze Ruzyni otevřeno nové mezinárodní letiště
16.6.1848 nar. Franz Jordan, německý zakladatel
Kongregace Salvatoriánů
17.6.1818 nar. Charles Gounod, franc. skladatel
18.6.1928 zemř. Roald Amundsen, norský polární
badatel
19.6.1623 nar. Blaise Pascal, francouzský filosof
20.6.1848 nar. Josef Václav Myslbek, sochař
21.6.1908 zemř. Nikolaj Rimskij-Korsakov, ruský
skladatel, pedagog, dirigent
21.6.1998 papež Jan Pavel II. blahořečil františkánku Marii Restitutu Kafkovou
22.6.1693 zemř. Pavel Vejvanovský, skladatel
22.6.1898 nar. Erich M. Remarque, němec. prozaik
24.6.1928 v Praze na Petříně otevřena hvězdárna
25.6.1903 nar. George Orwell (vl. jm. Eric Arthur
Blair), angl. spisovatel, satirik, publicista
25.6.1933 zemř. Kamil Hilbert, architekt, podílel se
na dostavbě katedrály sv. Víta
26.6.1688 slavnostně vysvěcen kostel sv. Františka
z Assisi u řádu křížovníků s červ. hvězdou
27.6.1968 zveřejněno prohlášení Dva tisíce slov
28.6.1723 zavedeno první stálé (olejové) osvětlení
ulic v Praze
29.6.1913 zemř. Václav Jansa, malíř, krajinář
30.6.1868 nar. Alois Musil, kněz, biblista, orientalista, přednášející na KTF UK
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Úřední hodiny:
út, pá 9:00–11:00; čt 15:00–17:00

LITURGIE
V den farní pouti do Sepekova a Milevska v so 2.6.
nebude v chrámu Matky Boží ranní mše sv.!
pá 8.6. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
s. Havel 12:15
M. Boží 15:00
pá 15.6. Poutní slavnost v katedrále sv. Víta
katedrála sv. Víta 18:00
so 23.6. Kněžské svěcení
Z rukou pomocného biskupa Mons. Václava Malého přijme při mši sv. v 10:00 kněžské svěcení jáhen RNDr. Pavel Křížek, kterého si mnozí pamatují
jako ředitele Arcibiskupského gymnázia. Za novokněze se modlíme a děkujeme Bohu za dalšího
služebníka církve.
ne 24.6. Svatopetrská sbírka
Při všech bohoslužbách proběhne sbírka na bohoslovce, loni se vybralo 703.876 Kč a prostředky byly
použity na stravné bohoslovců a na provoz Nadace
Arcibiskupského semináře v Praze.
Při poslední mimořádné sbírce na arcidiecézi jsme
vybrali 9.780 Kč. Upřímný dík všem dárcům.
út 26.6. Mše sv. k výročí zakladatele Opus Dei
M. Boží 18:00
Bohoslužbě bude předsedat O. kardinál. Téhož dne
o hodinu dříve v kostele sv. Havla bude sloužit mši
sv. O. biskup Václav Malý za Olgu Havlovou.
pá 29.6. Slavnost sv. Petra a Pavla
s. Havel 12:15
M. Boží 15:00
Královská kolegiátní kapitula zve v 18:00 hod. na
poutní mši sv. do basiliky na Vyšehradě.

UDÁLOSTI VE FARNOSTI
Druhý květnový víkend bylo několik zástupců naší
farnosti v německém Münsteru na Katolických
dnech (Katholikentag), kde prezentovali pražskou
arcidiecézi a její významná duchovní místa.
V rámci celorepublikové akce Noc kostelů prošlo
našimi chrámy na 10800 osob, zájem projevili o
komentované prohlídky, přednášky i koncerty. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří pomáhali zajistit
organizaci, i těm, kdo se podíleli na vlastním
programu.
Na střechu Týnského chrámu byl osazen nový
mariánský znak, který bude připomínat zasvěcení
chrámu. Dokončuje se obnova krovu nad
presbytářem a jeho zakrytí novou prejzovou
krytinou. Po třech letech tak dokončíme opravu
střechy nad hlavní lodí. Koncem léta bychom ještě
chtěli zahájit práce na další etapě.
U sv. Haštala byl rozebrán boční oltář Kalvárie se
sochami Pašijového cyklu. Odkryla se část zdi ponechaná po povodních 2002 v původním poškozeném stavu. Ze soch zbývá restaurovat Ukřižovaného, Krista v Getsemanech a Mrtvého Krista z hrobu,
jehož socha je na samém pokraji zkázy. Do chrámu
se po obnově naopak vrátilo sousoší sv. Cyrila a
Metoděje, kopie týnských soch od E. Maxe.
Chrámový kustod Jiří Mazal slaví v těchto dnech
životní jubileum, srdečně mu blahopřejeme a vyprošujeme pro něj Boží milosti a ochranu Panny Marie,
patronky našeho chrámu.
PRAVIDELNÝ PROGRAM (DO 29.6.)
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 měs. 19:00 s. Havel
Hovory s katechumeny:
st 17:00 Týn
Hovory o víře:
čt 17:00, 19:00 Týn
Pěvecké sbory:
út 18:00 a st 18:30 Týn
čt 17:30 s. Havel, čt 18.30 Celetná 20

Výuka náboženství dětí:

út 16:00 a čt 17:00 Týn

V so 2.6. pořádá naše farnost pouť do Milevska a
Sepekova. Romantickou krajinu jižních Čech lze jít
na pěší pouti, která se uskuteční den předem. Poutě
bývaly neodmyslitelnou součástí života našich předků, děkovné či prosebné, protože jejich účastníkům
přinášely velké milosti. Nezapomínejme na to!
Zajímavé informace o Svaté Zemi nabídne přednáška ve čt 7.6. od 19:00 v Komunitním centru Matky
Terezy na P. 4. Bývalý zpravodaj ČRo v Jeruzalémě
Břetislav Tureček pohovoří na téma Izrael – radost i
prokletí.
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Ve dnech 9.-10.6. se bude na Svaté Hoře slavit 286.
výročí korunovace milostné sošky P. Marie. Slavnostní mši v ne 10.6. od 11:00 bude celebrovat O.
kardinál společně s českými a moravskými biskupy.
V den slavnosti je možné získat plnomocné odpustky. O týden později v so 16.6. se na Svaté Hoře sejdou nemocní a ti, kteří o ně pečují v rámci tzv. Pouti
na křídlech pomoci. Bohoslužbě od 11:00 bude
předsedat opět pražský arcibiskup.
Otcové františkáni pořádají ve dnech 9., 23. a 24.6.
poutě v loretánském Hájku u Prahy. Mše sv. začínají vždy v 11:00 a jejími celebranty budou kněží z farnosti Panny Marie Sněžné.
V rámci Dominikánského knižního salónu proběhne
ve st 13.6. od 19:30 v barokním refektáři u dominikánů v Jilské ulici přednáška na téma Tomáš Akvinský. Boží prozřetelnost a předurčení.
Kolegium katolických lékařů zve ve st 20.6. na přednášku P. Pavla Kuneše, rektora kostela v Klecanech, na téma Hnutí duchovní obrody 1968 – 50 let.
Přednáška se uskuteční od 18:30 v knihovně III.
interní kliniky VFN, U nemocnice 1, Praha 2.
Farní výlet do přírody za vysvědčení pro všechny
školou povinné i jejich rodiče se koná 29.-30.6.2018.
Odjezd po odpolední mši sv. od budovy fary.
Všem farníkům přejeme příjemné léto a dobrý
odpočinek na dovolené!

Sv. Jan Křtitel, olej na plátně, Baciccio, kol. 1676

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

