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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

16. dubna 2017 – slavnost Zmrtvýchvstání Páně
1. čtení: Skutky apoštolů, kap. 10, verš 34a.37–43
Jedli a pili jsme s ním po jeho zmrtvýchvstání.
Odpověď k žalmu: Aleluja, aleluja, aleluja
2. čtení: list sv. Pavla Kolosanům, kap. 3, verš 1–4
Usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus.
nebo: 1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 5, verš 6b–8
Odstraňte starý kvas, aby se z vás stalo nové těsto.
Evangelium: Jan, kap. 20, verš 1–9
Ježíš musel vstát z mrtvých.
nebo (večer): Lukáš, kap. 24, verš 13–35
Zůstaň s námi, neboť se připozdívá.

Ať Kristovo Zmrtvýchvstání naplní naše srdce hlubokou radostí,
ať stále hlouběji poznáváme a zakoušíme Boží milosrdenství
a dokážeme je šířit všude tam, kam nás Hospodin povolal!
Příští neděli bude 2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství). Při bohoslužbách se budou
číst tato čtení:
1. čtení: Skutky apoštolů, kap. 2, verš 42–47
2. čtení: 1. list sv. Petra, kap. 1, verš 3–9
Evang.: Jan, kap. 20, verš 19–31

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE

Neděle Zmrtvýchvstání Páně: 9, 11, 18 hod.
Pondělí velikonoční: 9, 18 hod.
Úterý až sobota: 8, 18 hod.
Společně se modlíme růženec ve čtvrtek a v so- Příležitost ke sv. zpovědi je od úterý půl hodiny před každou mší sv. a během adorací,
botu v 17.30 hod.
V pátek po večerní mši svaté je půlhodinová ti- na požádání i jindy
Tuto neděli a toto pondělí se nezpovídá.
chá adorace
Bože, tvůj jednorozený Syn slavně přemohl smrt a otevřel nám nebe;
prosíme tě: dej, ať ve světle jeho vzkříšení vstaneme k novému životu,
a obnov nás svým Duchem, abychom směřovali k tobě do nebeské slávy.

Tuto neděli 16. dubna:
- po ranní mši svaté od 10 hod. farní kafe.

V pondělí 17. dubna:
- nekonají se Rozhovory o víře
- není Literatura a duchovní život
- od 19.30 hod. v kryptě modlitby chval
organizovaná naší mládeží, výjimečně
přesunuty z neděle.

V úterý 18. dubna:
- 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.

Ve středu 19. 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 20. dubna:
- od 17 hod. všechna náboženství
- od 19 hod. ve videosále společenství
mládeže
- od 19 hod. modlitby matek v kryptě
- od 19.30 hod. na faře setkání nově
pokřtěných
- od 20 hod. kontemplace v kryptě.

Příští neděli 23. dubna:
- mše svatá od 11 hod. především pro
rodiny s dětmi
- od 19.15 hod. v besídce příprava na
biřmování.


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.

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

HALAS, F.: Já se tam vrátím…..Tato
básnická próza je Halasovo vyznání jeho lásky
k Českomoravské vysočině. …“jen když bude
jistota jednoho místa, místa posledního, místa
jen pro hrob. Chci ho mít tam, jen tam u nás.“
HRDLIČKA, J.: Věřím, věříme. Pracovní
texty pro seznámení s novým Katechismem
Katolické církve. Témata jdou za sebou ve
stejném sledu jako v Katechismu, jsou však
zpracována ve stručnější podobě. Jsou zde obsaženy podstatné formulace toho, co by měl
znát každý věřící v církvi.
E 60
ZIELIŇSKI, J.: Krize očima víry. Autor polský karmelitán stručně, a přitom moudře rozebírá některé otázky související s krizí – co je to
krize, proč přichází, jaký má smysl a hodnotu.
Z pohledu víry je krize cenná a nezbytná etapa
na cestě k duchovní zralosti.
S 325
Půjčujeme v neděli od 10 do 11 a ve středu od 16 od 18 h
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