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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

19. června 2016 – 12. neděle v mezidobí
1. čtení: Zachariáš, kap. 12, verš 10–11
Budou hledět na toho, kterého probodli.
Odpověď k žalmu: Po tobě žízní duše má, Bože, můj Bože!
2. čtení: list sv. Pavla Galaťanům, kap. 3, verš 26–29
Vy všichni, pokřtění v Krista, oblékli jste se v Krista.
Evangelium: Lukáš, kap. 9, verš 18–24
Ty jsi Boží Mesiáš. Syn člověka bude muset mnoho trpět.
Sv. Jan Neumann v sobě nosil Kristův obraz. Zakusil ve svém nejhlubším nitru potřebu hlásat slovem i příkladem Boží moudrost a moc a kázat ukřižovaného Krista. V utrpení Páně nalézal sílu a inspiraci pro svou službu – jeho heslem bylo: Passio Christi, conforta me! Utrpení Kristovo, posilni
mě! Ale k tomu, aby dosáhl svého cíle, byla nezbytná láska. A láska znamenala dávání; láska znamenala úsilí; láska znamenala oběť. A protože mu oběť byla vlastní, jeho služba byla dokonalá. Vedl
svůj lid po cestě svatosti. Byl pro svou dobu účinným svědkem toho, že Bůh miluje svou církev a celý
svět.
z homilie papeže Pavla VI. při svatořečení Jana Nepomuckého Neumanna
Tento týden si připomínáme: 21. června památku sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
22. června sv. Paulína Nolánského, biskupa
a sv. Jana Fishera, biskupa a Tomáše Mora, mučedníky
24. června slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
Příští neděli bude 13. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: 1. kniha Královská, kap. 19, verš 16b.19–21
2. čtení: list sv. Pavla Galaťanům, kap. 5, verš 1.13–18
Evang.: Lukáš, kap. 9, verš 51–62

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

V červnu je denně po večerní mši sv. pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně se svátostným požehnáním
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

Svatý Bože, dej, ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě;
vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o nás jako Otec a nikdy nás nepřestáváš vést.

V pondělí 20. června:
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o
víře pro mládež.


V úterý 21. června:
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc
při úklidu kostela.


Ve středu 22. června:
- večerní mše svatá doprovázená kapelou
Srdcaři
- od 19 hod. ve videosále společenství
mladých.


Ve čtvrtek 23. června:
- nekoná se dramatický kroužek pro
děti
- od 17 hod. všechna náboženství (závěrečná)
- od 19 hod. ve videosále společenství
mladší mládeže
- od 19 hod. v kryptě modlitby za děti a
vnoučata
- od 20 hod. závěrečná kontemplace
v kryptě. Pokračovat budeme opět v září,
termín zahájení bude uveden ve zpravodaji.


Příští neděli 26. června:
- bude Svatopetrská sbírka na bohoslovce
- od 15 hod. zveme všechny farníky do prostor zahrady na farní odpoledne. Budeme
rádi, když podle svých možností přinesete
něco k společnému občerstvení
- od 19.30 hod. v kryptě modlitba chval
organizovaná našimi mladými.


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 se
chce seznámit s křesťanstvím. Bližší
informace a přihlášení u Dany Muškové (tel.

736 767 510, srdcepane@seznam.cz). Kurzy
jsou zdarma.
Bližší informace a přihlášky na jednotlivé akce
jsou u otce Jana nebo na našich web 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 turistická „čundrovýprava“ pro
starší děti a mládež 8. až 13. srpna
2016
 Letní farní tábor pro děti na Mariánské od 22. do 29. srpna 2016 (kapacita
naplněná)
 Podzimní duchovní obnova pro starší
děti a mládež se bude konat od 14. do
16. října 2016

V úterý 14. června se konalo setkání Farní
charity Praha 3 Vinohrady. Bližší informace u
pana Zbyňka Podskalského na mailu
Zbynek.Podskalsky@seznam.cz. Web Farní
charity bude spuštěn do 14 dnů. Setkání
výboru farní charity se uskuteční v úterý 21.
června od 19 hod.
KOWALSKÁ,
F.:
Deníček.
Boží
milosrdenství v mé duši. Kniha je
celoživotním svědectví nedávno kanonizované
polské sestry Faustyny.
DAUZET, D.-M,: Krátký životopis sv. Norberta. Kniha může oslovit široký okruh čtenářů, protože je psána živě, moderním jazykem
s odkazem na všechny dostupné prameny.
Půjčujeme v neděli od 10 do 11 a ve středu od 16 od 18 h.

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.
VYTISKL OTOKAR FASTER, VINOHRADSKÁ 28, 120 00 PRAHA 2, tel/fax/zázn. 222 517 634, mob. 604 438 141, e-mail tisk.faster@seznam.cz, www.faster.webzdarma.cz

