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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

3. dubna 2016 – 2. neděle velikonoční
neděle Božího milosrdenství
1. čtení: Skutky apoštolů, kap. 5, verš 12–16
Rostl počet těch, kteří přijímali víru v Pána.
Odpověď k žalmu: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý
2. čtení: Zjevení sv. Jana, kap. 1, verš 9–11a.12–13.17–19
Byl jsem mrtev, a hle – jsem živ na věky věků.
Evangelium: Jan, kap. 20, verš 19–31
Za týden přišel Ježíš zase.

Ó blažení, kdo v tebe věří! // Teď, nedbaje už stěn a dveří, // budeš k nim vcházet, host
a Pán, // a v rozžhavená srdce jejich // se vlévat ne po krůpějích, // ale jak déšť, jak oceán. // Mnozí ho spatří, mnozí tuší // a mnoho vyvolených duší // už hmatá světlo jeho
stop. // A přátelé i nepřátele // šeptají kradmo, rozechvěle: // On vstal! On vstal! Je
prázdný hrob!
(VÁCLAV RENČ)
Tento týden si připomínáme: 4. dubna slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ (přeložena z 25. 3.)
5. dubna sv. Vincence Ferrerského, kněze
7. dubna památku sv. Jana Křtitele de la Salle, kněze
Příští neděli bude 3. neděle velikonoční. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: Skutky apoštolů, kap. 5, verš 27b–32.40b–41
2. čtení: Zjevení sv. Jana, kap. 5, verš 11–14
Evang.: Jan, kap. 21, verš 1–19

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE

Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.
Ve čtvrtek a v sobotu od 17.30 hod. je spo- Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl
hodiny před každou mší svatou, během adorací
lečná modlitba růžence
V pátek po večerní mši svaté je půlhodinová nebo dle domluvy s knězem
tichá adorace
Bože, ty o velikonocích vždy znovu oživuješ víru svého lidu;
prosíme tě: opatruj a upevňuj v nás, cos nám daroval,
ať všichni stále hlouběji chápeme, co to pro nás znamená,
že jsme byli obmyti křtem, znovuzrozeni z Ducha a vykoupeni krví tvého Syna.

Tuto neděli 3. dubna:
- proběhne v naší farnosti akce "Misijní
koláč". Po obou dopoledních mších svatých
bude možnost zakoupením balíčku pečiva
podpořit misie
- začíná poslední část přípravy na biřmování, která bude probíhat na velikonočních
nedělích od 19.30 hod. v besídce.


V pondělí 4. dubna:
- od 18.45 hod. pokračují v besídce pravidelné Rozhovory o víře pro mládež.


V úterý 5. dubna:
- od 9 hod. v besídce setkání seniorů
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při
úklidu kostela.


Ve středu 6. dubna:
- od 16 hod. začíná příprava dětí na první
svatou zpověď a první svaté přijímání
- od 19 hod. ve videosále pokračuje Teologický klub s tématem Kristovo vzkříšení.


Ve čtvrtek 7. dubna:
- 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
- setkání nově pokřtěných od 19.30 hod.
- od 20 hod. kontemplace v kryptě.


V sobotu 9. dubna srdečně zveme všechny
děti na první jarní výlet Do zlatonosné štoly, na rozhlednu Pepř a Boží skálu aneb
Kolem Jílového…. S sebou si je třeba vzít
sportovní oblečení a obuv, pláštěnku, jídlo a
pití na celý den a 100 Kč na jízdné a vstupné
(a legitimaci na pražskou MHD nebo 2 krátkodobé jízdenky). Předpokládaná délka pěší
trasy je 12 až 15 km (dle počasí a kondice).
Sraz: v 7.40 hod. v zahrádce za kostelem
(odjezd vlaku směr Čerčany z Praha hl. n.

v 8.25 hod.) Návrat: kolem 19 hod. tamtéž
(příjezd vlaku ze směru Čerčany na Praha hl.
n. v 18.35 hod.).


Příští neděli 10. dubna:
- po ranní mši svaté bude farní kafe
- mše svatá v 11 hod. bude tzv. dětská
- od 16 hod. v rámci farní akademie bude
přednáška prof. PhDr. Jana Čermáka
CSc., který bude hovořit na téma „Boží milosrdenství podle anglických básníků raného středověku“
- od 19.30 hod. pokračuje příprava na
biřmování.


Vzhledem k celonárodní pouti do Krakova se posouvá termín našeho farního poutního zájezdu do Rumburka a Horní
Lužice na sobotu 4. června. Bližší informace a přihlášky příští neděli.
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
 probíhá od začátku dubna každou středu od 16
od 17 hod.
 Sobotní výlety pro děti
 první jarní výlet v sobotu 9. dubna
 další termíny 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
 přihlášky u otce Jana nebo na farním webu

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.

