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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

24. dubna 2016 – 5. neděle velikonoční
1. čtení: Skutky apoštolů, kap. 14, verš 21b–27
Svolali církevní obec a vypravovali, co všechno Bůh s nimi vykonal.
Odpověď k žalmu: Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi
2. čtení: Zjevení sv. Jana, kap. 21, verš 1–5a
Bůh jim setře každou slzu z očí.
Evangelium: Jan, kap. 13, verš 31–33a.34–35
Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem.
Pán Ježíš dává svým učedníkům nové přikázání. Mají se navzájem milovat. Což to však již nebylo
přikázáno ve Starém zákoně: „Miluj svého bližního jako sám sebe“ (Lv 19,18)? Proč tedy Pán nazývá to přikázání novým, když je již tak staré? Asi proto, že z nás svléká starého člověka a obléká nás v
nového. Toho, kdo naslouchá, nebo přesněji toho, kdo poslouchá, činí láska vskutku novým. Ne
ovšem každá láska, ale jen taková, jakou Pán odlišuje od tělesné, když dodává: „tak, jak jsem já miloval vás“ (Jan 13,34). Miloval a za nás se obětoval (srv. Gal 2,20).
sv. Augustin (354–430)
Tento týden si připomínáme: 25. dubna sv. Marka, evangelisty
28. dubna sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka
a Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, kněze
29. dubna svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve
patronky Evropy
30. dubna sv. Zikmunda, mučedníka
a sv. Pia V., papeže
Příští neděli bude 6. neděle velikonoční. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: Skutky apoštolů, kap. 15, verš 1–2.22–29
2. čtení: Zjevení sv. Jana, kap. 21, verš 10–14.22–23
Evang.: Jan, kap. 14, verš 23–29

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 Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl
modlitba růžence
hodiny před každou mší svatou, během
V pátek po večerní mši svaté je půlhodinová tiadorací nebo dle domluvy s knězem
chá adorace
Bože, tys nám poslal Vykupitele a přijímáš nás za své syny; pohlédni na nás s otcovskou láskou
a dej, aby všichni, kdo věří v Krista, dosáhli pravé svobody a věčného dědictví.

Tuto neděli 24. dubna:
- je sbírka na Ukrajinu vyhlášená papežem
Františkem
- od 19.30 hod. pokračuje příprava na
biřmování.


V pondělí 25. dubna:
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o
víře pro mládež
- od 19 hod. ve videosále Literatura a duchovní život.


V úterý 26. dubna:
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při
úklidu kostela
- od 19 hod. zkouška chrámového sboru
Cantores Cordis.


Ve středu 27. 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 28. 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
- nekoná se setkání nově pokřtěných
- od 20 hod. kontemplace v kryptě.


V sobotu 30. dubna se koná pouť rodin
pražské arcidiecéze k naší Svaté bráně.
Poutní mše svatá bude od 14.30 hod.


Příští neděli 1. května:
- od 16 hod. farní akademie, na které zazní přednáška P. Petra Beneše „Oběť a milosrdenství v české literatuře 19. a 20. století“

- 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.


Biřmování v naší farnosti bude v sobotu
14. května při mši svaté v 18 hod. Pak bude
následovat farní agapé.
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
 Sobotní výlety pro děti
 další výlet bude v sobotu 28. května
 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

LIŠKA, Eugen: Milovaní. Román zachycuje
v příběhu spisovatelky Emanuely Bozděchové
v autentickém prostředí a vztazích setkávání aktivit a
pasivit naší společnosti od 1. světové války až do
konce 80. let 20. století. Skrze vztah lásky hrdinka
románu vystupuje z konfliktů s okolím i z konfliktů
vlastního života, nedodržených slibů, neuskutečněných předsevzetí, nedokončených jednání a vstupuje
do společenství lásky rodinné, aby stále a všude, přese všechno slyšela oslovení: Milovaní!
V 121

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.

