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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

2. dubna 2017 – 5. neděle postní
1. čtení: Ezechiel, kap. 37, verš 12–14
Vdechnu vám svého ducha a ožijete.
Odpověď k žalmu: U Hospodina je slitování, hojné je u něho vykoupení
2. čtení: list sv. Pavla Římanům, kap. 8, verš 8–11
Sídlí ve vás Duch toho, který z mrtvých vzkřísil Ježíše.
Evangelium: Jan, kap. 11, verš 1–45
Já jsem vzkříšení a život.
Je to naše tělo, co leželo mrtvé v hrobě, co třetího dne znovu vstalo, a co vystoupilo nad všechny
nebeské výšiny až na pravici Otcovy velebnosti. A tak i my, jestliže jdeme cestou jeho přikázání a
nestydíme se přiznat to, co v tělesné slabosti brání naší spáse, budeme povýšeni k účasti na jeho
slávě. Neboť se zjevně vyplní to, co prohlásil: Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já
se přiznám před svým Otcem v nebi.
sv. Lev Veliký, papež
Tento týden si připomínáme: 4. dubna sv. Izidora, biskupa a učitele církve
7. dubna sv. Jana Křtitele de la Salle, kněze
Příští neděli bude Květná neděle. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
Žehnání ratolestí: Matouš, kap. 21, verš 1–11
Mše svatá: 1. čtení: Izaiáš, kap. 50, verš 4–7
2. čtení: list sv. Pavla Filipanům, kap. 2, verš 6–11
Evang.: Matouš, kap. 26, verš 14 až kap. 27, verš 66

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE

Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.
Společně se modlíme růženec ve čtvrtek a v so- Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je
vždy půl hodiny před každou mší svabotu v 17.30 hod.
Na tento pátek připadá 1. pátek v měsíci. Adora- tou a během adorací
ce bude ve čtvrtek půl hodiny po večerní mši sv., V době postní je pravidelná příležitost ke
v pátek půl hodiny po ranní mši sv., od 17 do 17.25 svátosti smíření před každou večerní mší
svatou prodloužena na tři čtvrtě hodiny
hod. a půl hodiny o večerní mši svatou
Pobožnost křížové cesty v pátek a v neděli od Ve Svatém týdnu bude ještě více prodloužena
17.30 hod.
Bože, tvůj Syn nás tak miloval, že se z lásky vydal na smrt za spásu světa;
dej nám svou milost, abychom i my milovali své bratry a zůstávali v tvé lásce.

Tuto neděli 2. dubna:
- druhá účelová sbírka na opravu kostela
při všech bohoslužbách
- od 15 hod. postní pobožnost s křížovou
cestou, pořádaná farností Matky Boží před
Týnem
- od 16 hod. ve videosále přednáška cyklu
Farní akademie na téma “Jak se putovalo
do Hájku (Poutě a procesí k Panně Marii
v Hájku u Červeného Újezda)“. Přednášet
bude archivářka Národního muzea PhDr.
Kateřina Pařízková
- od 19.30 hod. modlitby chval v kryptě
organizované naší mládeží.


V pondělí 3. dubna:
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře
pro mládež
- od 19 hod. ve videosále Literatura a
duchovní život.


V úterý 4. dubna:
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při
úklidu kostela
- od 19 hod. ve videosále kurzy BETA
- od 19 hod. na faře Filosofickoteologický seminář
- od 19 hod. v besídce zkouška chrámového
sboru Cantores Cordis a v modrém salónku
zkouška kapely Hroši.

V pátek 7. dubna:
- vzhledem k tomu, že je první pátek
v měsíci, bude před večerní mší svatou i
po ní půlhodinová adorace
- od 17.30 hod. křížová cesta
- od 20 hod. bude v našem kostele
předprogram Arcidiecézního setkání
mládeže, modlitby v duchu Taizé.


V sobotu 8. dubna při příležitosti
Mezinárodního dne Romů bude od 11
hod. v našem kostele sloužit mši svatou
pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka.


Příští neděli 9. dubna:
- si doneste vlastní ratolesti k požehnání
- nebude farní kafe, přesouvá se na
následující neděli
- od 15 hod. koncert Stabat Mater
Antonína Dvořáka, pořádaný ve spolupráci
s Nadačním fondem Karla Hartiga
- 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. Třetí sbírka
proběhne při všech bohoslužbách na první
říjnovou neděli, tj. 1. října 2017. Prosíme,
pamatujte na tuto prosbu o finanční pomoc
farnosti. Všem dárcům předem děkujeme.




Ve středu 5. dubna:
- od 16 hod. v modrém salónku příprava
na první svaté přijímání
- mši svatou od 18 hod. doprovodí kapela
Srdcaři
- od 19 hod. ve videosále setkání mladých.


Ve čtvrtek 6.dubna :
- od 17 hod. všechna náboženství
- od 19 hod. modlitby matek v kryptě
- od 19.30 hod. na faře setkání
katechumenů
- od 20 hod. kontemplace v kryptě.

Prosím přihlašujte se na následující letní akce
pro děti a mládež pořádané naší farností.
Přihlášky a bližší informace na webu a u otce
Jana.
 Turistická, poznávací a poutní
velkovýprava pro starší děti a mládež
„Slovinsko 2017“ od 24. července do 5.
srpna
 Čundrovýprava pro starší děti a mládež
„Lužické hory 2017“ od 14. do 19. srpna
 Dětský tábor „Rokytnice 2017“ od 26.
srpna do 2. září

Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně
130 00 Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 19
www.srdcepane.cz

