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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

5. června 2016 – 10. neděle v mezidobí
1. čtení: 1. kniha Královská, kap. 17, verš 17–24
Pohleď, tvůj syn je živ!
Odpověď k žalmu: Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil
2. čtení: list sv. Pavla Galaťanům, kap. 1, verš 11–19
Zjevil mi svého Syna, abych o něm kázal radostnou zvěst pohanům.
Evangelium: Lukáš, kap. 7, verš 11–17
Mládenče, pravím ti, vstaň!
Matka mě našla, jak jsem sužován beznadějí, že nejsem schopen dopátrat se pravdy, když jsem jí však
oznámil, že už nejsem manichejec, ale ani katolický křesťan, nezajásala nad tím radostí, jako by slyšela něco neočekávaného. Co se týče mé ubohosti, byla totiž už klidná: oplakávala mě před tebou jako
mrtvého, která má být ale vzkříšen; nesla mě v myšlenkách na marách, abys synovi vdovy řekl: Mládenče, pravím Ti: Vstaň! – aby ožil, aby začal mluvit a abys ho vrátil jeho matce. Její srdce se tehdy
nerozechvělo žádnou bouřlivou radostí, když uslyšela, že se z větší části uskutečnilo, o co tě denně
s pláčem prosila, aby se stalo – zatím jsem nedosáhl pravdy, ale už jsem byl vyrván klamu – a tím spíš
si byla jistá, že vyplníš i to co zbývá, protože jsi slíbil všechno. A tak mi velmi klidně, se srdcem plným důvěry odpověděla, že v Kristu věří v to, že dříve než odejde z tohoto světa, uvidí mě jako věřícího katolíka.
sv. Augustin, Vyznání
Tento týden si připomínáme:

6. června sv. Norberta, biskupa
7. června sv. Efréma, jáhna a učitele církve
11. června památku sv. Barnabáše, apoštola

Příští týden bude 11. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: 2. kniha Samuelova, kap. 12, verš 7–10.13
2. čtení: list sv. Pavla Galaťanům, kap. 2, verš 16.19–21
Evang.: Lukáš, kap. 7, verš 36 až kap. 8, verš 3

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE

Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.
V červnu je denně po večerní mši svaté pobožnost Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny
k Nejsvětějšímu Srdci Páně se svátostným po- před každou mší svatou, během adorací nebo dle
domluvy s knězem
žehnáním
Ve čtvrtek a v sobotu od 17.30 hod. je společná
modlitba růžence
V pátek po večerní mši svaté je půlhodinová tichá adorace

Bože, od tebe pochází všechno dobré; slyš naše pokorné prosby a dej, abychom tebou vedeni poznávali,
co je správné, a s tvou pomocí to také konali.

Tuto neděli 5. června:
- bude mše svatá od 11 hod. pro rodiny
s dětmi, při níž několik dětí naší farnosti přistoupí k prvnímu svatému přijímání.


V pondělí 6. června:
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře
pro mládež
- od 19 hod. ve videosále Literatura a duchovní život.


V úterý 7. června:
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při
úklidu kostela.

Ve čtvrtek 30. června bude od 18 hod. mše
svatá ke konci školního roku.


ALFA kurzy 4. 10. 2016 - 6. 12. 2016
Naše farnost bude od září pořádat již 5. běh
kurzů ALFA, určených pro každého, kdo hledá
svoji duchovní cestu a chce se seznámit s
křesťanstvím nebo si klade otázky o smyslu
života. Kurzy jsou určeny ale i pro toho, kdo se
v průběhu života vzdálil od víry a chce se k ní
vrátit. S případnými dotazy se obracejte na
vedoucí kurzů ALFA Danu Muškovou
telefonicky 736 767 510 nebo e-mailem:
srdcepane@seznam.cz, k účasti je třeba se
přihlásit předem. ALFA kurzy jsou zdarma.



Ve středu 8. června:
- mše svatá od 18 hod. doprovázená kapelou
Srdcaři
- od 19 hod. ve videosále setkání společenství mladých.


Ve čtvrtek 9. června:
- nekoná se 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 20 hod. kontemplace v kryptě.


V pátek 10. června se bude konat Noc Kostelů. Program akce na samostatných plakátech. Pokud je někdo ochoten pomoci při organizaci, nechť se co nejdříve přihlásí otci Janovi v sakristii.

Bližší informace a přihlášky na jednotlivé akce jsou u
otce Jana nebo na našich webových stránkách ve
složce „AKTIVITY/AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ“








Účast na Světovém dni mládeže
v Krakově 20. (25.) do 31. července 2016
je
třeba
se
přihlásit
na
http://signaly.bluepro.cz/krakov/index.php
pokud chcete jet společně, 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. až 13. srpna 2016
Podzimní duchovní obnova pro starší
děti a mládež se bude konat od 14. do 16.
října 2016



Příští neděli 12. června:
- při mši svaté od 9 hod. bude také (dodatečné)
první svaté přijímání jedné dívky
- po ranní mši svaté od 10 hod. farní kafe
- od 16 hod. ve videosále farní akademie.
Prof. Ctirad Václav Pospíšil bude přednášet na
téma Český křesťan tváří v tvář islámu
- od 19.30 hod. v kryptě modlitba chval
organizovaná našimi mladými.


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


GERTRUDA Z HELFTY: Posel božské lásky. Překlad zásadního díla vynikající osobnosti
německé literatury, vzdělané svaté benediktinky
z durynského duchovně-kulturního střediska
Helfty. Myšlenkový svět Posla božské lásky je
vysoké úrovně, ale přitom je srozumitelný a jasný.
C 286
SVATÝ AUGUSTIN: Vyznání. Duchovní autobiografie sv. Augustina patří vedle Bible a Následování Krista na vrchol duchovní literatury.
Jedná se o nový překlad doplněný o odborný
úvod, vysvětlivky a rejstříky.
B 464a

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.

