LITURGICKÝ KALENDÁŘ
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1.6. Sv. Justina, mučedníka
2.6. Sv. Marcelina a Petra, mučedníků
3.6. SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
5.6. Sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
6.6. 10. neděle v mezidobí
9.6. Sv. Efréma Syrského, jáhna
11.6. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE
JEŽÍŠOVA
12.6. Neposkvrněného Srdce Panny Marie
13.6. 11. neděle v mezidobí
15.6. Sv. Víta, mučedníka
19.6. Sv. Jana Nepomuckého Neumanna
20.6. 12. neděle v mezidobí
21.6. Sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
22.6. Sv. Jana Fishera, biskupa a Tomáše
Mora, mučedníků
24.6. SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA
KŘTITELE
27.6. 13. neděle v mezidobí
28.6. Sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
29.6. SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA,
APOŠTOLŮ
30.6. Svatých prvomučedníků římských

HISTORICKÝ KALENDÁŘ
1.6.1716 zemř. Jan Josef Božan, kněz, sběratel
duch. písní autor kancionálu „Slavíček rajský“
1.6.1786 po vydání předpisu o pohřbívání byly pro
Prahu zřízeny nové hřbitovy za branami města
1.6.2006 slavnostně otevřeno Arcidiecézní muzeum Olomouc
3.6.1626 položen základní kámen ke kapli v pražské Loretě
4.6.1926 nar. Ivo Žídek, operní pěvec
5.6.1826 zemř. Carl Maria von Weber, něm. skladatel, dirigent, klavírista, hud. pedagog
6.6.1886 nar. Metoděj Dominik Trčka, redemptorista, misionář, za komunismu vězněn
7.6.1781 zahájena stavba Stavovského divadla
9.6.1441 zemř. Jan van Eyck, vlámský malíř
10.6.1376 Václav IV. zvolen králem římským

10.6.1836 zemř. André-Marie Ampére, franc. fyzik
11.6.1926 zemř. Jiří Glosauer, kanovník kapituly
svatovítské, světící biskup pražský
12.6.1921 nar. Martin Fr. Vích, kněz, člen petrínů,
za totality vězněn, vyznamenán řádem TGM
13.6.1231 zemř. sv. Antonín z Padovy, učitel církve
13.6.1791 nar. Antonín Langweil, miniaturista
13.6.1881 nar. Otakar Španiel, sochař, řezbář
13.6.1881 nar. Antonín Dokoupil, kněz, věnoval se
činnosti Matice Svatohostýnské, obnovitel poutí
14.6.1896 zemř. František Sequens, malíř, rektor
AVU, tvůrce oltářních obrazů a návrhů oken
14.6.1936 zemř. Gilbert Keith Chesterton, angl.
spisovatel, kritik
15.6.1886 nar. Jaroslav Horejc, sochař, medailér,
autor výzdoby kůrové kaple Svatovítské katedrály
16.6.1846 novým papežem zvolen Pius IX. (vl. jm.
Giovanni Conte Mastai-Ferreti)
16.6.2006 zemř. Vlasta Průchová, jazz. zpěvačka
18.6.1936 zemř. Maxim Gorkij, ruský spisovatel
19.6.1886 nar. Rudolf Kremlička, malíř
20.6.1941 zemř. Josef Kupka, biskup brněnský
21.6.1591 zemř. sv. Alois z Gonzagy, ital. teolog,
jezuita, patron studentů a města Mantovy
21.6.1621 27 vůdců stavovského povstání popraveno na Staroměstském náměstí
22.6.431 zahájen 3. všeobecný církevní sněm,
který odsoudil mylné učení kněze Nestoria
23.6.1891 nar. Vladislav Vančura, spisovatel
24.6.1946 na Starém Městě pražském otevřeno
Státní židovské muzeum
25.6.1956 zemř. Eduard Štorch, spisovatel
26.6.1861 zemř. Pavel Josef Šafařík, sloven. historik, jazykovědec, slavista, básník
26.6.1911 nar. Josef Kubalík, teolog, spisovatel,
probošt kapituly u Všech svatých
27.6.1796 nar. Petr Krejčí, světící biskup pražský,
děkan metropolitní kapituly svatovítské
28.6.1916 nar. František Vaňák, olomoucký arcibiskup, metropolita moravský
30.6.1131 posvěcen metropolitní chrám sv. Václava v Olomouci biskupem Jindřichem Zdíkem
30.6.1676 zemř. Adam Václav Michna z Otradovic,
básník, skladatel, varhaník
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Úřední hodiny:
út, pá 9:00–11:00, jinak po předchozím ohlášení

LITURGIE
čt 3.6. Slavnost Těla a Krve Páně
s. Havel 12:15
M. Boží 15:00
katedrála sv. Víta 17:00
V katedrále sv. Víta bude slavena společná mše
sv., po ní bude následovat tradiční eucharistické
procesí. Průvod půjde po Hradčanském nám. a bude ukončen u Mariánského sloupu tamtéž.
pá 11.6. Slavnost Nejsv. Srdce Ježíšova
s. Havel 12:15
M. Boží 15:00
so 19.6. Kněžské svěcení
Vkládáním rukou a modlitbou arcibiskupa pražského bude v 10:00 uděleno kněžské svěcení jáhen
pražské arcidiecéze Mgr. Václav Šustr. Věřící jsou
zváni k účasti na bohoslužbě. Primiční mše sv. bude sloužena v ne 20.6. od 14:00 v kostele sv.
Václava v Praze-Smíchově.
út 22.6. Mše sv. Opus Dei
O. kardinál Dominik Duka bude předsedat mši sv.
k památce zakladatele papežské prelatury Opus
Dei Josemaría Escrivá de Balaguer v 18:00 v Týnském chrámu.
ne 27.6. 13. neděle v mezidobí
s. Havel 8:30 M. Boží 9:30, 21:00 s. Haštal 11:00
Při bohoslužbách proběhne Svatopetrská sbírka na
bohoslovce. Loni se vybralo 645.715,- Kč. Pán Bůh
zaplať za Vaše dary!
út 29.6. Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
s. Havel 12:15
s. Duch 16:30
M. Boží 18:00
Mši sv. u M. Boží bude celebrovat P. Jan Pražan,
zpěvy ji doplní náš sbor Notre Dame.

Období přísných restrikcí je nyní naštěstí za námi a
opět se bohoslužeb můžeme účastnit jako Boží lid,
i v duchu výzvy našich biskupů. Počet účastníků
bohoslužeb je omezen jen na dodržení dvoumetrových rozestupů (vyjma členů jedné domácnosti).
Věřící musí mít nasazenou chirurgickou roušku či
respirátor. Zpěv lidu i sboru je povolen.
Současně se vracíme se ke standardnímu harmonogramu bohoslužeb, u M. Boží jsou slaveny i
pravidelné nedělní večerní mše sv.
sv. Duch: ne 9:30
N.Trojice: ne 9:00, pá 17:30
s. Havel: po-pá 12:15, ne 8:30
M. Boží: st, čt 18:00, pá 15:00, so 8:00, ne 9:30,
21:00
sv. Haštal: každá ne 11:00

UDÁLOSTI VE FARNOSTI
Při velkopáteční sbírce na Sv. zemi se ve farnosti
M.Boží vybralo celkem 19.470 Kč, k tomu jsme
přidali 10.000 Kč; sbírka na služné kněží vynesla
6.688 Kč. Obojí bylo předáno Arcibiskupství.
V pátek 28.5. proběhl další ročník Noci kostelů, letos v částečně redukované podobě. I tak se naším
farníkům podařilo v jednotlivých kostelích připravit
zajímavý program, za který byli návštěvníci vděčni.
Poděkování patří všem těm, kteří se podíleli jak na
přípravě programu, tak i na vlastním organizačním
zajištění.
V so 12.6. se na haštalské zahradě i v kostele od
10:00 uskuteční farní brigáda. Všichni jsou zváni!
Na poslední červnový víkend je plánován výlet do
přírody pro všechny odvážné, děti i dospělé. Odjezd v pá 25.6. po odpolední mši sv. (cca 15.45),
návrat v so ve večerních hodinách.
Z hradní výstavy Comenius 1592-1670 se vrací
zpět do Týnského chrámu socha sv. Františka
z Pauly, která byla více než rok zapůjčena jako jeden z důležitých exponátů. Podobně se vrátí zpět i
vzácný deskový obraz Madony rynecké zapůjčený
do Plzně na výstavu Nad slunce krásnější věnované Madoně plzeňské a jejím replikám.

Po loňském dokončení oprav krovu a výměně krytiny na jižní straně Týnského chrámu pokračujeme
ve stejných pracích na opačné straně směrem do
Týnské uličky. Za podpory grantů MK ČR a MHMP
plánujeme opravy zhruba 1/3 délky boční lodi.
Katolická teologická fakulta UK vyhlašuje dvouletý
katechetický kurs 2021-2023. Základem kurzu je
zevrubné studium Katechismu katolické církve
s odkazy na nejdůležitější dokumenty církve. Rozvinutím kurzu je série teoretických a praktických
předmětů uvádějících do různých aspektů katechetické služby. Přihlášky přijímá elektronicky KTF UK
do 12.9.2021, cena kurzu je 2000 Kč za jeden
akademický rok.
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Centrum vzdělanosti Dominikánská 8 pořádá v měsíci červnu další online besedy. V út 1.6. od 19:30
bude hlavním tématem osobnost jezuitského kněze
a vězně nacistického a komunistického režimu
Adolfa Kajpra SJ. Ve st 9.6. v 19:30 se bude další
beseda týkat tématu postavení žen v církvi. Debaty
lze i ze záznamu sledovat na YouTube kanále
Dominikánské 8.
Františkánský klášter a současně poutní místo
nedaleko Prahy v Hájku bude i v červnu místem
sobotních bohoslužeb, a to 5.6., 12.6. a 26.6., vždy
od 11:00.
Vaší pozornosti doporučujeme novou publikaci
Chrám Matky Boží před Týnem v období středověku od historičky PhDr. Mgr. Jany Peroutkové. Tato
monografie je založena především na zhodnocení
významu architektonické skulptury chrámu a jejího
dosahu v rámci pražského sochařství v období vrcholného a pozdního středověku. Několik publikací
můžeme zájemcům nabídnout.
Bosé karmelitky z Drast zřídily nový e-shop, ve kterém si zájemci mohou vybírat z široké nabídky ručně vyráběných předmětů s křesťanskou tématikou.
Podobně upozorňujeme na online knihkupectví
sester Paulínek i jejich prodejny v areálu kostela
Panny Marie Sněžné v Praze 1.

Sv. Petr a sv. Jan Křtitel, olej na dřevěných deskách
Francesco del Cossa, 1473, Pinacoteca Milan

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

