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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

8. května 2016 – 7. neděle velikonoční
1. čtení: Skutky apoštolů, kap. 7, verš 55–60
Vidím Syna člověka, jak stojí po Boží pravici.
Odpověď k žalmu: Aleluja, aleluja, aleluja nebo: Zpívejme Hospodinu, králi věčné slávy
2. čtení: Zjevení sv. Jana, kap. 22, verš 12–14.16–17.20
Přijď, Pane Ježíši!
Evangelium: Jan, kap. 17, verš 20–26
Ať všichni jsou jedno!
Jako bylo o velikonočních svátcích příčinou naší radosti zmrtvýchvstání Páně, tak je důvodem
naší nynější radosti jeho nanebevstoupení. Připomínáme si a náležitě oslavujeme den, kdy byla
naše nepatrná přirozenost povýšena v Kristu nad všechny andělské sbory a nad všechny nejvyšší
mocnosti a usedla po pravici Boha otce. Do tohoto řádu Božího díla jsme byli vloženi a zabudováni i my, aby se ještě více ukázala podivuhodná milost Boží. Neboť i když bylo lidským očím
odňato to, co právem přímo vybízelo k náležité úctě, přece nemá víra ochabovat, naděje kolísat a
láska vychládat.
z kázání sv. Lva Velikého, papeže
Tento týden si připomínáme: 9. května slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA (1932)
12. května Svátek Výročí posvěcení katedrály
13. května Pannu Marii Fatimskou
14. května svátek sv. Matěje, apoštola
Příští neděli bude Slavnost Seslání Ducha svatého. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: Skutky apoštolů, kap. 2, verš 1–11
2. čtení: 1. list sv. Pavla Kor., kap. 12, verš 3b–7.12–13 nebo: list sv. Pavla Řím., kap. 8, verš 8–17
Evang.: Jan, kap. 20, verš 19–23 nebo: Jan, kap. 14, verš 15–16.23b–26

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE
Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.

V květnu je denně (kromě výjimek) po večerní mši
svaté májová pobožnost
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, náš nebeský Otče, vyznáváme, že tvůj Syn, Spasitel světa, je s tebou ve tvé slávě;
dej, ať také poznáváme, že nás neopouští, ale podle svého slibu zůstává stále s námi.

Tuto neděli 8. května:
- po ranní mši svaté bude farní kafe
- od 19.30 hod. příprava na biřmování.


V pondělí 9. května:
- od 18 hod. slavnostní mše svatá doprovázená chrámových sborem Cantores
Cordis
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o
víře pro mládež
- od 19 hod. ve videosále Literatura a duchovní život.


V úterý 10. května:
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc
při úklidu kostela
- od 19 hod. zkouška chrámového sboru
Cantores Cordis.


Ve středu 11. května:
- 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 12. května:
- 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
- nekoná se kontemplace v kryptě.


V sobotu 14. května při mši svaté v 18
hod. bude biřmování v naší farnosti. Svátost bude udělovat biskup Karel Herbst.
Pak bude následovat farní agapé. Provázejme naše biřmovance modlitbou.

Příští neděli 15. května (Svatodušní):
- bude svatojánská sbírka na arcidiecézi
- od 19.30 hod. v kryptě modlitba chval
organizovaná našimi mladými.
Bližší informace a přihlášky na jednotlivé
akce jsou u otce Jana nebo na našich web
stránkách ve složce „AKTIVITY/AKCE
PRO DĚTI A MLÁDEŽ“
 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
přihlásit
na
http://signaly.bluepro.cz/krakov/index.p
hp
 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 8. - 13. srpna 2016
Srdečně zveme na přednášku na téma Císař
Ferdinand V. Dobrotivý a jeho duchovní
odkaz, která se uskuteční 12. května od 18 hod.
na Novotného lávce. Přednáší Mons. ThLic.
Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D. Více informací na www.oslavykorunovace.cz

Pondělí 9. 5. 2016 18 h CANTORES CORDIS
řídí M. M. Ondrášová ~ varhany Ondřej Urban
Georg Friedrich Händel (1685–1759): Canticorum iubilo  Heinrich Schütz (1585–1672): Alleluia  traditional: Dona nobis pacem  Petr Chaloupský (*1964):
Srdce mé jásá  slovinská: Raduj, nebeška se Gospa

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.

