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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

30. dubna 2017 – 3. neděle velikonoční
1. čtení: Skutky apoštolů, kap. 2, verš 14.22b–33
Nebylo možné, aby zůstal v moci smrti.
Odpověď k žalmu: Aleluja, aleluja, aleluja
2. čtení: 1. list sv. Petra, kap. 1, verš 17–21
Byli jste vykoupeni drahou krví Krista, neposkvrněného beránka.
Evangelium: Lukáš, kap. 24, verš 13–35
Poznali Ježíše při lámání chleba.
Tomuto pokrmu říkáme eucharistie, díkůvzdání. Nesmí na něm mít účast nikdo jiný než ten, kdo
věří v pravdivost našeho učení, kdo byl omyt koupelí na odpuštění hříchů, koupelí znovuzrození,
a kdo žije tak, jak nám to odkázal Kristus. Nepřijímáme tu totiž obyčejný chléb a obyčejný nápoj;
ale jak jsme byli poučeni, právě takovým způsobem, jakým byl náš Spasitel Ježíš Kristus skrze
Boží slovo učiněn tělem, a měl tělo a krev pro naši spásu, je tělem a krví vtěleného Ježíše také
tento pokrm, nad nímž byla skrze jeho slovo pronesena modlitba díkůvzdání a z něhož se proměnou živí naše těla a naše krev.
sv. Justin
Tento týden si připomínáme: 1. května
2. května
3. května
6. května

sv. Josefa, dělníka
památku sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

Příští neděli bude 4. neděle velikonoční. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: Skutky apoštolů, kap. 2, verš 14a.36–41
2. čtení: 1. list sv. Petra, kap. 2, verš 20b–25
Evang.: Jan, kap. 10, verš 1–10

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE
Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.
V květnu je denně po večerní mši svaté májová
pobožnost
Společně se modlíme růženec ve čtvrtek a v sobotu v 17.30 hod.
Na tento pátek připadá 1. pátek v měsíci. Adorace bude ve čtvrtek půl hodiny po večerní mši sv.,
v pátek půl hodiny po ranní mši svaté, od 17 do
17.50 hod. a půl hodiny po večerní mši svaté

Příležitost ke sv. zpovědi je půl hodiny před
každou mší svatou a během adorací, na požádání i jindy

Bože, tys obnovil svůj lid, abychom se mohli znovu radovat, že jsme tvými syny;
dej, ať v nás velikonoční radost stále trvá, abychom s pevnou nadějí očekávali slávu vzkříšení.

Tuto neděli 30. dubna:
- od 19.15 hod. v besídce příprava na
biřmování
- od 19.30 hod. v kryptě modlitby chval
organizovaná naší mládeží.

V pondělí 1. května:
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře
pro mládež
- od 19 hod. ve videosále Literatura a
duchovní život.

V úterý 2. května:
- od 19 hod. na faře Filosofickoteologický seminář
- od 19 hod. ve videosále společenství
kurzů ALFA
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při
úklidu kostela
- od 19 hod. v besídce zkouška chrámového
sboru Cantores Cordis a v modrém salónku
zkouška kapely Hroši.

Ve středu 3. května:
- od 16.15 hod. v modrém salónku příprava
na první svaté přijímání
- mši svatou od 18 hod. doprovodí kapela
Srdcaři
- od 19 hod. ve videosále společenství
mladých.

Ve čtvrtek 4. května:
- 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.

Vzhledem k tomu, že je první pátek
v měsíci, bude před večerní mší svatou i
po ní adorace.

Příští neděli 7. května:
- od 19.15 hod. v besídce příprava na
biřmování.

V pondělí 8. května bude slavnost
posvěcení kostela (85. výročí), slavnostní
mše svaté budou podle obvyklého
bohoslužebného pořádku od 8 a 18 hod.

Ve čtvrtek 11. května od 19.30 hod. bude
v kostele odborné sympozium o Josipu
Plečnikovi pořádané Vysokou školou
umělecko-průmyslovou.

V sobotu 17. června se uskuteční farní
pouť na Kuks, do Malých Svatoňovic,
Bozkova a Suchého dolu, bližší informace
a přihlašování od příští neděle.
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.
 Předsvatodušní duchovní obnova pro
starší děti a mládež „Jesenice 2017“ od
26. do 28. května
 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

