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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

10. dubna 2016 – 3. neděle velikonoční
1. čtení: Skutky apoštolů, kap. 5, verš 27b–32.40b–41
My jsme svědky těchto událostí, stejně i Duch svatý.
Odpověď k žalmu: Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil
2. čtení: Zjevení sv. Jana, kap. 5, verš 11–14
Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc, bohatství, moudrost a sílu.
Evangelium: Jan, kap. 21, verš 1–19
Ježíš vzal chléb a dal jim, stejně i rybu.
Křesťané se od ostatních lidí neliší ani bydlištěm, ani mluvou, ani způsobem života. Jsou sice
v těle, podle těla však nežijí. Pobývají sice na zemi, ale domovem jsou v nebi. Stanovené zákony
zachovávají, a svým životem všechny zákony překonávají. Všechny lidi milují, a všichni je pronásledují. Lidé je neznají, a přesto je odsuzují; usmrcují je, a oni dostávají život. Jsou žebráci, a
mnohé obdarovávají, ve všem mají nouzi a přece mají všeho nadbytek. Lidé je znevažují, a jim se
uprostřed hanby dostává slávy. Jsou pomlouváni, a docházejí ospravedlnění. Zlořečí se jim, a oni
dobrořečí, dostává se jim urážek, a oni prokazují čest. Činí-li dobro, trestají je jako zlé, a jsou-li
trestáni, radují se, jakoby ožívali.
z Listu Diognetovi
Tento týden si připomínáme:

11. dubna památku sv. Stanislava, biskupa a mučedníka
13. dubna sv. Martina I., papeže a mučedníka

Příští neděli bude 4. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: Skutky apoštolů, kap. 13, verš 14.43–52
2. čtení: Zjevení sv. Jana, kap. 7, verš 9.14b–17
Evang.: Jan, kap. 10, verš 27–30

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 společná
modlitba růžence
V pátek po večerní mši svaté je půlhodinová tichá adorace

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl
hodiny před každou mší svatou, během
adorací nebo dle domluvy s knězem

Bože, tys obnovil svůj lid, abychom se mohli znovu radovat, že jsme tvými syny;
dej, ať v nás velikonoční radost stále trvá, abychom s pevnou nadějí očekávali slávu vzkříšení.

Během akce Misijní koláč, která se konala minulou neděli, bylo vybráno 14.102 Kč.
Děkujeme všem, kteří sbírku podpořili!


Tuto 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.


V pondělí 11. dubna:
- od 18.45 hod. pokračují v besídce pravidelné Rozhovory o víře pro mládež
- od 19 hod. ve videosále přednáška Literatura a duchovní život.


V úterý 12. dubna:
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při
úklidu kostela.


Ve středu 13. dubna:
- od 16 hod. pokračuje v modrém salónku
příprava dětí na první svatou zpověď a
první svaté přijímání
- mše svatá v 18 hod. bude doprovázená kapelou Srdcaři
- od 19 hod. ve videosále společenství
mladých.


Ve čtvrtek 14. dubna:
- od 15.45 hod. bude v modrém salónku
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.
na faře
- od 20 hod. kontemplace v kryptě.


me do videosálu na besedu s naším farníkem
Janem Fifernou „O svatojakubské cestě –
pouti do Santiago de Compostella“.


V sobotu 16. dubna od 9 do 13 hod. nabízí
Pastorační středisko možnost absolvovat
kurz lektorů. Součástí kurzu je výuka
správného přednesu a objasnění liturgických
předpisů pro přednes Božího slova. Kdo by
měl zájem o lektorskou službu v našem kostele, kontaktujte P. Jana.


Příští neděli 17. dubna:
- od 19.30 hod. příprava na biřmování
- od 19.30 hod. v kryptě modlitba chval
organizovaná našimi mladými.


Srdečně zveme na farní poutní a poznávací zájezd do Rumburka a Horní Lužice
v sobotu 4. června. Přihlašovat se je možné
v sakristii. Prosíme o zaplacení zálohy 300
Kč, předpokládaná cena za jízdné a vstupné
bude 500-600 Kč.
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 každou středu od 16 hod.
 Sobotní výlety pro děti
 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

V pátek 15. dubna od 19.30 hod. Vás zveŘímskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně
130 00 Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 19
www.srdcepane.cz
Pouze pro vnitřní potřebu farnosti. Neprodejné.

