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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

7. května 2017 – 4. neděle velikonoční
neděle Dobrého pastýře
den modliteb za povolání k duchovnímu stavu
1. čtení: Skutky apoštolů, kap. 2, verš 14a.36–41
Bůh ho ustanovil Pánem a Mesiášem.
Odpověď k žalmu: Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám
2. čtení: 1. list sv. Petra, kap. 2, verš 20b–25
Vrátili jste se k pastýři svých duší.
Evangelium: Jan, kap. 10, verš 1–10
Já jsem dveře k ovcím.
Řeč o pastýři kupodivu nezačíná výpovědí „Já jsem dobrý pastýř“, ale jiným obrazem: „Amen,
amen, pravím Vám: Já jsem dveře k ovcím.“ (10,7) Už předtím Ježíš řekl: „ Kdo nevchází do
ovčince dveřmi, ale vniká tam jinudy, to je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí.“(10,1 n) Tomu můžeme rozumět asi jen tak, že Ježíš zde udává měřítko pro pastýře jeho ovcí
po jeho odchodu k Otci. Zda je někdo opravdu pastýřem, se ukáže na tom, že vchází skrze Ježíše
jako dveřmi. Neboť pastýřem vlastně takto zůstává Ježíš – pouze jemu stádo „patří“.
Joseph Ratzinger, Benedikt XVI., Ježíš Nazaretský

Tento týden si připomínáme: 8. května Pannu Marii Prostřednici všech milostí
12. května svátek Výročí posvěcení pražské katedrály
13. května Pannu Marii Fatimskou
Příští neděli bude 5. neděle velikonoční. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: Skutky apoštolů, kap. 6, verš 1–7
2. čtení: 1. list sv. Petra, kap. 2, verš 4–9
Evang.: Jan, kap. 14, verš 1–12

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.
V pátek po večerní mši svaté je půlhodinová tichá
adorace

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

Všemohoucí, věčný Bože, tvůj Syn, Dobrý Pastýř tvého lidu, předešel nás do tvé slávy;
posiluj jeho slabé stádce, aby došlo za svým vítězným Pastýřem do nebeské radosti.

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


V pondělí 8. května:
- slavnost posvěcení kostela (85. výročí),
slavnostní mše svaté budou podle obvyklého
bohoslužebného pořádku od 8 a 18 hod.,
večerní mši svatou doprovodí chrámový sbor
Cantores Cordis
- od 19 hod. (!) v besídce Rozhovory o víře
pro mládež.


V úterý 9. května:
- od 9 hod. v besídce setkání seniorů
- 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.

- od 19 hod. ve videosále setkání žen
- od 19.15 hod. v besídce příprava na
biřmování
- od 19.30 hod. v kryptě modlitby chval
organizovaná naší mládeží
- svatojánská sbírka na arcidiecézi. 

V sobotu 17. června se uskuteční farní
pouť na Kuks, do Malých Svatoňovic,
Bozkova a Suchého dolu, přihlašovat se
můžete v sakristii (prosíme o zaplacení
zálohy 300 Kč).
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 10. května:
- od 16.15 hod. v modrém salónku příprava
na první svaté přijímání
- od 19 hod. ve videosále Teologický klub.

Ve čtvrtek 11. května:
- od 17 hod. všechna náboženství
- od 19 hod. ve videosále společenství
mládeže (zúčastní se Plečnikova sympozia)
- od 19 hod. modlitby matek v kryptě
- od 19.30 hod. v kostele Slavnostní večer
věnovaný Josipu Plečnikovi pořádaný
Vysokou školou umělecko-průmyslovou
- od 19.30 hod. na faře setkání nově
pokřtěných
- 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.
 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



V sobotu 13. května od 14 hod. prosíme o
pomoc při farní brigádě, na programu bude
úklid prostor věže.


Příští neděli 14. května:
- po ranní mši svaté od 10 hod. farní kafe

Pondělí 8. 5. 2017 18 h

CANTORES CORDIS

řídí M. M. Ondrášová ~ varhany Ondřej Urban
Camille Saint-Saëns (1835–1921): Tollite hostias  Heinrich
Schütz (1585–1672): Alleluia  Ondřej Urban (*1973): Ó Srdce
Nejsvětější  Marty Haugen (*1950): Amen  Karel Otruba
(1901–1975): Srdce Páně  slovinská: Raduj, nebeška se Gospa

Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně
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