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Farní zprávy
farnosti

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

17. dubna 2016 – 4. neděle velikonoční
Světový den modliteb za duchovní povolání
1. čtení: Skutky apoštolů, kap. 13, verš 14.43–52
Obracíme se k pohanům.
Odpověď k žalmu: Plesejte Hospodinu, všechny země
2. čtení: Zjevení sv. Jana, kap. 7, verš 9.14b–17
Beránek je bude pást a vodit k pramenům živé vody.
Evangelium: Jan, kap. 10, verš 27–30
Já dávám svým ovcím věčný život.
Já jsem dobrý pastýř; znám svoje ovce, to znamená miluji je, a moje ovce znají mne. Jako kdyby přímo řekl:
Kdo mě miluje, jde za mnou. Kdo totiž pravdu nemiluje, dosud ji vůbec nepoznal. Nejmilejší
bratři, slyšeli jste o nebezpečí, ve kterém jsme my. Zamyslete se také nad tím, co říká Pán o vašem
nebezpečí. Posuďte sami, zda jste jeho ovce, zkoumejte, zdali ho znáte, znáte-li světlo pravdy.
Myslím tím, zdali ho znáte ne tak, že v něj věříte, ale že ho milujete. Zdali ho znáte ne vírou, ale
skutky. Neboť týž evangelista Jan, který zaznamenal tato slova, jinde praví: Kdo tvrdí: “Znám ho,“
ale jeho přikázání nezachovává, je lhář.
z homilie sv. Řehoře
Tento týden si připomínáme: 21. dubna sv. Anselma, biskupa a učitele církve
23. dubna svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
hlavního patrona pražské arcidiecéze
Příští neděli bude 5. neděle velikonoční. Při bohoslužbě se budou číst tato čtení:
1. čtení: Skutky apoštolů, kap. 14, verš 21b–27
2. čtení: Zjevení sv. Jana, kap. 21, verš 1–5a
Evang.: Jan, kap. 13, verš 31–33a.34–35

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

Všemohoucí, věčný Bože, tvůj Syn, Dobrý Pastýř tvého lidu, předešel nás do tvé slávy;
posiluj jeho slabé stádce, aby došlo za svým vítězným Pastýřem do nebeské radosti.

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


V pondělí 18. dubna:
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o
víře pro mládež.


V úterý 19. dubna:
- od 9 hod. setkání seniorů
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při
úklidu kostela.


Ve středu 20. dubna:
- od 16 hod. pokračuje v modrém salónku
příprava dětí na první svatou zpověď a
první svaté přijímání
- v závěru večerní mše svaté bude předán
prezidentem Arcidiecézní Charity Praha
jmenovací dekret řediteli naší nové farní
Charity; stane se jím pan Zbyněk Podskalský
- od 19 hod. ve videosálu Teologický klub.


Ve čtvrtek 21. dubna:
- od 15.45 hod. dramatický kroužek pro
děti
- od 17 hod. všechna náboženství
- od 19 hod. ve videosále společenství
mladší mládeže
- od 19 hod. v kryptě modlitby za děti a
vnoučata
- od 19.30 hod. setkání nově pokřtěných
na faře
- od 20 hod. kontemplace v kryptě.


Příští neděli 24. dubna:
- od 19.30 hod. příprava na biřmování
- bude sbírka na Ukrajinu vyhlášená papežem Františkem.


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

nabízí nové knihy:

KRONŠTADTSKÝ, J.: Můj život v Kristu.
Autor/1829-1908/ byl velký pravoslavný světec moderní doby. Byl to charismatický duchovní pastýř, duchovní spisovatel, mystik,
zvláštní pozornost věnoval chudým. V západní
církvi bývá přirovnáván k faráři z Arsu. Závěr
knihy tvoří výbor z nejvýznamnějšího odkazu
– Můj život v Kristu.
C 408
POLI, O.: Můj život beze mne. Hledání
vlastní identity. Co znamená být sám sebou a
žít v souladu se svou nejhlubší přirozeností?
Jaká kontrolka se rozsvítí, když sami sebe ztrácíme? Je možné znovu se najít? Ale jak?
Z těchto otázek vznikly úvahy v této knize,
které by chtěly dát odpověď na touhu po autentičtějším a plnějším životě.
S 252

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.

