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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

15. května 2016 – slavnost Seslání Ducha svatého
1. čtení: Skutky apoštolů, kap. 2, verš 1–11
Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit.
Odpověď k žalmu: Sešli Ducha svého, Hospodine, a obnovíš tvář země, aleluja
2. čtení: 1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 12, verš 3b–7.12–13
My všichni jsme byli pokřtěni jedním Duchem v jedno tělo.
nebo: list sv. Pavla Římanům, kap. 8, verš 8–17
Všichni, kdo se dávají vést Božím Duchem, jsou Boží synové.
Evangelium: Jan, kap. 20, verš 19–23
Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás: Přijměte Ducha svatého.
nebo: Jan, kap. 14, verš 15–16.23b–26
Duch svatý nás naučí všemu.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky!
Tento týden si připomínáme: 16. května sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního
patrona Čech
18. května sv. Jana I., papeže a mučedníka
19. května svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
20. května sv. Klementa Marii Hofbauera, kněze
a sv. Bernardina Sienského, kněze
21. května sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a druhy, mučedníky
Příští neděli bude Slavnost Nejsvětější Trojice. Při bohoslužbě se budou číst tato čtení:
1. čtení: kniha Přísloví, kap. 8, verš 22–31
2. čtení: list sv. Pavla Římanům, kap. 5, verš 1–5
Evang.: Jan, kap. 16, verš 12–15

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, ty shromažďuješ svou církev ze všech národů a posvěcuješ ji svým svatým Duchem;
sesílej hojnost jeho darů celému světu a společenství věřících provázej působením své milosti jako na počátku,
když se začalo šířit tvé evangelium

Tuto neděli 15. května (Svatodušní):
- bude svatojánská sbírka na arcidiecézi
- od 19.30 hod. v kryptě modlitba chval
organizovaná našimi mladými.


V pondělí 16. května:
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o
víře pro mládež.


V úterý 17. května:
- od 9 hod. v besídce setkání seniorů
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc
při úklidu kostela
- od 19 hod. zkouška chrámového sboru
Cantores Cordis.


Ve středu 18. května:
- od 16 hod. pokračuje v modrém salónku
příprava dětí na první svatou zpověď a
první svaté přijímání
- od 19 hod. ve videosále Teologický
klub.


Ve čtvrtek 19. 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
- není setkání nově pokřtěných
- od 19 hod. kontemplace v kryptě.


Příští neděli 22. května bude mše svatá v 11
hod. pro rodiny s dětmi.


V sobotu 28. května se uskuteční výlet
pro děti.


V sobotu 4. června bude farní poutní a
poznávací zájezd do Rumburka a Horní
Lužice.


V neděli 5. června proběhne první svaté
přijímání dětí naší farnosti.


V neděli 26. června zveme všechny farníky
do prostor zahrady na farní odpoledne.


Ve čtvrtek 30. června bude v 18 hod. mše
svatá ke konci školního roku.
Bližší informace a přihlášky na jednotlivé akce jsou u otce Jana nebo na našich webových
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
 Letní turistická „čundrovýprava“ pro
starší děti a mládež 8. - 13. srpna 2016

GRÜN, A. – FIJEN, L.: Rok, kdy zemřel
můj otec. Dopisy dvou přátel o zcela osobních zkušenostech: o loučení a umírání, o
zármutku, bolesti, prostě o hledání smyslu
života. Kniha nabízí posilu při vážné otázce,
co zde jednou po nás zůstane.
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Neděle 15. 5. 2016 18 h CANTORES CORDIS
řídí M. M. Ondrášová ~ varhany Ondřej Urban
P. Karel Bříza (1926–2001): Boží láska je nám vylita do srdce
Fintan O’Carroll (1922–1981): Halleluja
Petr Chaloupský
(*1964): Veni Sancte Spiritus
Edward Elgar (1857–1934):
Ave verum

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.

