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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

6. března 2016 – 4. neděle postní
1. čtení: kniha Jozue, kap. 5, verš 9a.10–12
Boží lid přišel do zaslíbené země a slavil velikonoce.
Odpověď k žalmu: Okuste a vizte, jak je dobrý Hospodin
2. čtení: 2. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 5, verš 17–21
Bůh nás smířil se sebou pro Kristovy zásluhy.
Evangelium: Lukáš, kap. 15, verš 1–3.11–32
Tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije.
Bratři, jsou tři věci, na nichž stojí víra, spočívá zbožnost a trvá ctnost: modlitba, půst a
milosrdenství. Kvůli čemu modlitba klepe, to půst vyprošuje a milosrdenství dostává. Modlitba,
milosrdenství a půst, to je trojice tvořící jednotu a dávající si navzájem život. Neboť duší
modlitby je odříkání a životem odříkání je slitovnost. Nikdo ať je neodtrhuje, nemohou být
odděleny. Kdo má jen jedno z nich a nemá zároveň i ostatní, nemá vlastně nic. Takže ten, kdo se
modlí, ať se i postí. Kdo se postí, ať se i slitovává. A ať slyší prosebníka, kdo sám chce být
vyslyšen. Boží sluch si otevírá, kdo vlastní sluch nezavírá tomu, který ho prosí. Kdo se postí, měl
by vědět, co všechno to vlastně znamená: že má mít soucit s hladovým, když chce, aby Bůh cítil
s jeho vlastním hladem. Že se sám má slitovávat, kdo doufá ve slitování. Kdo hledá spravedlnost,
že ji sám má činit. Kdo chce, aby mu bylo dáno, že sám má dávat. Je špatný prosebník, kdo
jinému odpírá, oč sám pro sebe žádá.
z kázání sv. Petra Chryzologa, biskupa
Příští neděli bude 5. neděle postní. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: Izaiáš, kap. 43, verš 16–21
2. čtení: list sv. Pavla Filipanům, kap. 3, verš 8–14
Evang.: Jan, kap. 8, verš 1–11

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, tys poslal na svět svého Syna a jeho prostřednictvím uskutečňuješ naše vykoupení;
oživ víru svého lidu, abychom se s oddanou zbožností připravovali na velikonoční svátky.

Tuto neděli 6. března:
- je sbírka na Světové dny mládeže v
Krakově
- od 19.30 hod. bude v kryptě modlitba
chval organizovaná naší mládeží.

V pondělí 7. března:
- od 18.45 hod. pokračují v besídce pravidelné Rozhovory o víře pro mládež.

V úterý 8. března:
- bude od 9 hod. setkání seniorů
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc
při úklidu kostela
- od 19 hod. zkouška chrámového sboru
Cantores Cordis.

Ve středu 9. března:
- od 19 hod. ve videosále pokračuje Teologický klub.

Ve čtvrtek 10. března:
- od 15.45 hod. bude ve videosále dramatický kroužek pro děti
- od 17 hod. pokračují náboženství
- od 19 hod. ve videosále společenství
mladší mládeže
- od 19 hod. v kryptě modlitby za děti a
vnoučata
- od 19.30 hod. na faře setkání katechumenů
- od 20 hod. kontemplace v kryptě.

Příští neděli 13. března:
- bude sbírka na charitní činnost
v arcidiecézi
- od 16 hod. pokračuje Farní akademie
přednáškou
vztahující
se
k
Roku
milosrdenství. Doc. Antonie Doležalová
bude hovořit na téma „Boží milosrdenství
z pohledu ekonomie“.

V úterý 15. března se za podpory Městské
částí Praha 3 uskuteční postní koncert, na
němž zazní kantáta Membra Jesu Nostri
v podání souboru Musica Florea a ve
čtvrtek 17. března Vás zveme na Postní
koncert slovinského pěveckého sboru Lipa zelenela je.

Bližší informace a přihlášky na jednotlivé akce
jsou u otce Jana nebo na našich web stránkách ve
složce „AKTIVITY/AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ“
 Příprava na biřmování pro mládež
 specifická příprava na biřmování bude probíhat
o velikonočních nedělích od 19.15 hod.
 dlouhodobá příprava se děje v rámci Rozhovorů
o víře pro mládež
 Předsvatodušní duchovní obnova pro starší
děti a mládež od 6. do 8. května
 Biřmování v sobotu 14. května (vigilie slavnosti Seslání Ducha svatého)
 Příprava na první svaté přijímání a první svatou zpověď
 přepokládá se účast na náboženství
 bude probíhat od začátku dubna každou středu
od 16 od 17 hod.
 Sobotní výlety pro děti
 termíny jednotlivých výletů budou upřesněny


Účast na Světovém dni mládeže v Krakově od
20. (25.) do 31. července 2016
 je třeba se samostatně přihlásit na
http://signaly.bluepro.cz/krakov/index.php
 pokud chcete jet společně (včetně předprogramu, což je doporučováno), napište do poznámky, že chcete jet v autobuse s P. Janem Houkalem
 Letní farní tábor pro děti na Mariánské od
22. do 29. srpna 2016
 přihlášky u otce Jana nebo na farním webu
 Letní turistická výprava pro starší děti a
mládež
 bude upřesněno podle zájmu

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.

