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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

21. února 2016 – 2. neděle postní
1. čtení: 1. kniha Mojžíšova, kap. 15, verš 5–12.17–18
Bůh uzavírá s věřícím Abrahámem smlouvu.
Odpověď k žalmu: Hospodin je mé světlo a má spása
2. čtení: list sv. Pavla Filipanům, kap. 3, verš 17 až kap. 4, verš 1
Kristus připodobní nás svému oslavenému tělu.
Evangelium: Lukáš, kap. 9, verš 28b–36
Když se Ježíš modlil, výraz tváře se mu změnil.
Pán ukazuje svou slávu před svědky, které si vybral. A jeho tělo, které má stejnou podobu jako
tělo ostatních lidí září takovým jasem, že jeho tvář vypadá jako slunce a šat se svou bělostí
podobá sněhu. Při tomto proměnění šlo především o to, aby se srdce učedníků nepohoršilo nad
křížem, a aby utrpení dobrovolného ponížení neotřáslo vírou těch, kterým byla zjevena
jedinečnost skryté důstojnosti. Neméně měla ovšem Prozřetelnost na mysli položení základů
naděje pro svatou církev: Celé Kristovo tělo mělo poznat, jakého proměnění mu bude dopřáno, a
údy měly očekávat, že budou mít podíl na slávě, jakou již nyní září hlava. Z kázání Lva Velikého
Tento týden si připomínáme: 22. února svátek Stolce svatého apoštola Petra
Příští neděli bude 3. neděle postní. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení:
2. čtení:
Evang.:

2. kniha Mojžíšova, kap. 3, verš 1–8a.13–15
1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 10, verš 1–6.10–12
Lukáš, kap. 13, verš 1–9

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE

Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.
V době postní konáme pobožnosti křížové cesty Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, během adorací
v pátek a v neděli od 17.30 hod.
nebo dle domluvy s knězem
Ve čtvrtek a v sobotu od 17.30 hod. je společná
V době postní je pravidelná příležitost ke svámodlitba růžence
tosti smíření před každou večerní mší svaV pátek po večerní mši svaté je půlhodinová
tou prodloužena na tři čtvrtě hodiny
tichá adorace
Bože, ty k nám mluvíš skrze svého milovaného Syna a přikazuješ nám, abychom ho poslouchali;
živ nás tedy svým slovem a očišťuj naše nitro, abychom se mohli radovat z patření na tvou slávu.

Bližší informace a přihlášky na jednotlivé akce
Tuto neděli 21. února:
jsou u otce Jana nebo na našich web stránkách ve
- bude sbírka Haléř sv. Petra
složce „AKTIVITY/AKCE PRO DĚTI A MLÁ- od 19.30 hod. bude v kryptě modlitba
DEŽ“
chval organizovaná naší mládeží.
 Příprava na biřmování pro mládež

 specifická příprava na biřmování bude probíhat
V pondělí 22. února:
o velikonočních nedělích od 19.15 hod.
- od 18.45 hod. pokračují v besídce pravi dlouhodobá příprava se děje v rámci Rozhovorů
delné Rozhovory o víře pro mládež.
o víře pro mládež
 Předsvatodušní duchovní obnova pro starší

děti a mládež od 6. do 8. května
V úterý 23. února:
 Biřmování v sobotu 14. května (vigilie slav- nebude setkání seniorů, přesouvá se na
nosti Seslání Ducha svatého)
příští týden
 Příprava na první svaté přijímání a první sva- po večerní mši svaté prosíme o pomoc
tou zpověď
při úklidu kostela.
 přepokládá se účast na náboženství

 bude probíhat od začátku dubna každou středu
Ve středu 24. února:
od 16 od 17 hod.
- od 19 hod. ve videosále pokračuje Teolo Sobotní výlety pro děti
gický klub.
 termíny jednotlivých výletů budou upřesněny

 Účast na Světovém dni mládeže v Krakově od
20. (25.) do 31. července 2016
Ve čtvrtek 25. února:
 je třeba se samostatně přihlásit na
- od 15.45 hod. bude ve videosále dramahttp://signaly.bluepro.cz/krakov/index.php
tický kroužek pro děti
 pokud chcete jet společně (včetně předprogra- od 17 hod. pokračují náboženství
mu, což je doporučováno), napište do poznám- od 19 hod. ve videosále společenství
ky, že chcete jet v autobuse s P. Janem Houkamladší mládeže
lem
- od 19 hod. v kryptě modlitby za děti a
 Letní farní tábor pro děti na Mariánské od
vnoučata
22. do 29. srpna 2016
- od 19.30 hod. na faře setkání kate přihlášky u otce Jana nebo na farním webu
chumenů
 Letní turistická výprava pro starší děti a
mládež
- od 20 hod. kontemplace v kryptě.
 bude upřesněno podle zájmu

Příští neděli 28. února:
- bude mše svatá v 11 hod. především pro
rodiny s dětmi
KUBY, G.: Globální sexuální revoluce.
- odpoledne odjíždí otec Jan s mládeží na
Ztráta svobody ve jménu svobody. Autorka
jarní prázdniny na běžkách,
nebude
líčí podrobnosti nepředstavitelných procesů
přítomen do soboty 5. března
v současné společnosti. Papež Benedikt XVI.
charakterizuje autorku jako statečnou bojov
nici proti ideologiím, které v konečném důV minulém týdnu se sešla se Pastorační
sledku
vyúsťují
v ničení
člověka.
rada farnosti. Informace z tohoto zasedání
S 265
najdete farním webu.
Půjčujeme v neděli od 10 do 11 a ve středu od 16 od 18 h

Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně
130 00 Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 19
www.srdcepane.cz
Pouze pro vnitřní potřebu farnosti. Neprodejné.

