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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

19. března 2017 – 3. neděle postní
1. čtení: 2. kniha Mojžíšova, kap. 17, verš 3–7
Dej nám vodu, ať se napijeme.
Odpověď k žalmu: Když dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte srdce svá
2. čtení: list sv. Pavla Římanům, kap. 5, verš 1–2.5–8
Láska je nám vlita skrze Ducha svatého, který nám byl dán.
Evangelium: Jan, kap. 4, verš 5–42
Pramen vody tryskající do života věčného
Přichází žena. Obraz církve dosud neospravedlněné, jíž se však spravedlnosti již záhy dostane. O
tom se totiž jedná v této řeči. Přichází, setkává se s neznámým a ten s ní začíná rozmlouvat. Oč
vlastně jde, podívejme se, proč vůbec přichází samařská žena navážit vodu. Samařani nepatřili
k židovskému národu, byli pro Židy cizinci. Je příznačné, že tato žena, která byla obrazem církve,
pocházela z jiného národa. Církev totiž měla vzejít ze všech národů. Snažme se tedy v té
samařské ženě slyšet sami sebe, snažme se v ní sami sebe poznat a v ní za sebe Bohu děkovat.
Ona totiž byla jen obrazem, ne skutečností, protože předem naznačovala, co se mělo stát. Uvěřila
totiž v toho, který z ní učinil pro nás předobraz. Přišla prostě navážit vodu.
sv. Augustin, biskup
Tento týden si připomínáme: 19. března Slavnost SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE
PANNY MARIE
23. března sv. Turibia z Mongroveja, biskupa
25. března slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
Příští neděli bude 4. neděle postní. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: 1. kniha Samuelova, kap. 16, verš 1b.6–7.10–13a
2. čtení: list sv. Pavla Efesanům, kap. 5, verš 8–14
Evang.: Jan, kap. 9, verš 1–41

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

V době postní konáme pobožnost křížové cesty v ne- Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je
vždy půl hodiny před každou mší svaděli a v pátek v 17.30 hod.
Společně se modlíme růženec ve čtvrtek a v so-botu v tou a během adorací.
V době postní je pravidelná příležitost ke svátos17.30 hod.
ti smíření před každou večerní mší svaV pátek po večerní mši svaté je půlhodinová
tou prodloužena na tři čtvrtě hodiny.
tichá adorace
Bože, studnice milosrdenství a dobroty, ty nám dáváš příležitost, abychom svou hříšnost léčili modlitbou, postem a štědrostí; pohleď,
jak ve svědomí cítíme svou vinu a pokorně se z ní vyznáváme, ukaž na nás své veliké slitování, odpusť nám a pozvedni nás k sobě.

začne ve 14 hod. ve videosále první
přednáškou a bude zakončena mší svatou od
18 hod. v kostele.

Příští neděli 26. března:
- sbírka na charitní činnost v arcidiecézi
- oslaví P. Jiří Slabý 83. narozeniny
- mše svatá od 11 hod. především pro
rodiny s dětmi
- od 17.30 hod. křížová cesta.
Na základě naší žádosti nám byly Arcibiskupstvím pražským pro kalendářní rok 2017 povoleny čtyři účelové sbírky na opravu našeho kostela, které jsou osvobozeny od povinných odvodů arcibiskupství. Druhá sbírka
proběhne při všech bohoslužbách na 5. neděli postní, tj. 2. dubna 2017. Prosíme, pamatujte na tuto prosbu o finanční pomoc
farnosti. Všem dárcům předem děkujeme.

Tuto neděli 19. března:
- od 17. 30 hod. křížová cesta
- od 19.30 hod. modlitby chval v kryptě
organizované naší mládeží.

V pondělí 20. března:
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře
pro mládež
- od 19 hod. ve videosále Literatura a
duchovní život.

V úterý 21. března:
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při
úklidu kostela
- od 19 hod. na faře Filosofickoteologický seminář
- od 19 hod. v besídce zkouška chrámového
sboru Cantores Cordis a v modrém salónku
zkouška kapely Hroši.

Prosím přihlašujte se na následující letní akce
Ve středu 22. března:
pro děti a mládež pořádané naší farností.
- od 18 hod. mše svatá doprovázená
Přihlášky a bližší informace na webu a u otce
kapelou Srdcaři
Jana.
- od 19 hod. ve videosále setkání
 Turistická, poznávací a poutní
společenství mladých.
velkovýprava pro starší děti a mládež

„Slovinsko 2017“ od 24. července do 5.
Ve čtvrtek 23. března:
srpna
- od 17 hod. všechna náboženství
 Čundrovýprava pro starší děti a mládež
- od 19 hod. v modrém salónku setkání
„Lužické hory 2017“ od 14. do 19. srpna
rodičů dětí, které letos půjdou k první svaté
 Dětský tábor „Rokytnice 2017“ od 26.
zpovědi a k prvnímu svatému přijímání
srpna do 2. září
- od 19 hod. modlitby matek v kryptě
- od 19 hod. ve videosále společenství
mladých
PANÁKOVÁ, A.: Křížová cesta pro vdo- od 19 hod. na faře setkání katechumenů
vy. Ve statistice zátěže na organismus je ztrá- od 20 hod. kontemplace v kryptě.
ta partnera na prvním místě. Pod tíhou této

životní zkoušky žena často ztrácí víru i naděV pátek 24. března:
ji. Společnou otázkou zůstává – jak žít dál
- od 17.30 hod. křížová cesta.
bez milovaného manžela. Zvláštním způso
bem k osamocenému lidskému srdci proV sobotu 25. března odpoledne proběhne
mlouvají zastavení křížové cesty.
postní Duchovní obnova pro farnost,
Půjčujeme v neděli od 10 do 11 a ve středu od 16 do 18
kterou povede Mons. Aleš Opatrný. Obnova
hod.
Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně
130 00 Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 19
www.srdcepane.cz


