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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

27. března 2016 – slavnost Zmrtvýchvstání Páně
1. čtení: Skutky apoštolů, kap. 10, verš 34a.37–43
Jedli a pili jsme s ním po jeho zmrtvýchvstání.
Odpověď k žalmu: Aleluja, aleluja, aleluja
2. čtení: list sv. Pavla Kolosanům, kap. 3, verš 1–4
Usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus.
nebo: 1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 5, verš 6b–8
Odstraňte starý kvas, aby se z vás stalo nové těsto.
Evangelium: Jan, kap. 20, verš 1–9
Ježíš musel vstát z mrtvých.
nebo
Lukáš, kap. 24, verš 13–35
(večer):
Zůstaň s námi, neboť se připozdívá.

„Nekonečně milosrdný Bůh nás miloval svou velikou láskou, a když jsme byli mrtví
pro své hříchy, přivedl nás k životu zároveň s Kristem. Milostí jste spaseni! Když
vzkřísil Krista Ježíše, vzkřísil zároveň s ním i nás, a když vykázal jemu místo v nebi,
vykázal je zároveň i nám, protože jsme s ním spojeni.“
Ef 2,4–6

Ať Kristovo Zmrtvýchvstání naplní naše srdce hlubokou radostí, ať v
tomto Roce víry stále hlouběji poznáváme a zakoušíme Boží milosrdenství
a dokážeme je šířit všude tam, kam nás Hospodin povolal!
BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: 9, 11, 18 hod.
Pondělí velikonoční: 9, 18 hod.
Úterý až sobota: 8, 18 hod.
Ve čtvrtek a v sobotu od 17.30 hod. je společná Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl
hodiny před každou mší svatou, během
modlitba růžence
V pátek po večerní mši svaté je půlhodinová ti- adorací nebo dle domluvy s knězem
chá adorace
Bože, tvůj jednorozený Syn slavně přemohl smrt a otevřel nám nebe;
prosíme tě: dej, ať ve světle jeho vzkříšení vstaneme k novému životu,
a obnov nás svým Duchem, abychom směřovali k tobě do nebeské slávy.

nočních nedělích od 19.30 hod. v besídce.


Tuto neděli 27. března:
- budou od 19.30 hod. v kostele slavnostní chvály organizované našimi mladými.


V pondělí 28. března:
- odpadají pravidelné Rozhovory o víře
pro mládež.


V úterý 29. března:
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc
při úklidu kostela.


Ve středu 30. března:
- od 18 hod. bude mše svatá doprovázená
kapelou Srdcaři a od 19 hod. ve videosále
společenství starší mládeže.


Ve čtvrtek 31. 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 20 hod. kontemplace v kryptě.


V sobotu 9. dubna jsou všechny děti zvány na první celodenní jarní výlet. Bližší
informace budou oznámeny příští neděli
v ohláškách, na webu a v týdnu na náboženstvích.
Bližší informace a přihlášky na jednotlivé akce
jsou u otce Jana nebo na našich web stránkách ve
složce „AKTIVITY/AKCE PRO DĚTI A 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 „čundrovýprava“ pro starší
děti a mládež od 8. do 13. srpna 2016
 bude upřesněno podle zájmu

V pátek 1. dubna:
- pokračuje program devíti prvních pátků v rámci Roku milosrdenství. Po mši
svaté v 18 hod. bude následovat katecheze
na téma Boží milosrdenství a hodinová
adorace. Příležitost ke svátosti smíření,
navzdory Velikonočnímu oktávu, bude od
17 hod. a během celé adorace.
KRONŠTADTSKÝ, J.: Můj život v Kristu.

Autor/1829-1908/ byl velký pravoslavný světec
Příští neděli 3. dubna:
moderní doby. Byl to charismatický duchovní
- proběhne v naší farnosti akce "Misijní
pastýř, duchovní spisovatel, mystik, zvláštní pokoláč". Po obou dopoledních mších sv.
zornost věnoval chudým. V západní církvi bývá
bude možnost zakoupením balíčku pečiva
přirovnáván k faráři z Arsu. Závěr knihy tvoří
podpořit misie
výbor z nejvýznamnějšího odkazu – Můj život
- začíná poslední část přípravy na biřv Kristu.
C 408
mování, která bude probíhat na velikoŘímskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně
130 00 Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 19
www.srdcepane.cz
Pouze pro vnitřní potřebu farnosti. Neprodejné.

