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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

4. června 2017 – slavnost Seslání Ducha svatého
1. čtení: Skutky apoštolů, kap. 2, verš 1–11
Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit.
Odpověď k žalmu: Sešli Ducha svého, Hospodine, a obnovíš tvář země, aleluja
2. čtení: 1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 12, verš 3b–7.12–13
My všichni jsme byli pokřtěni jedním Duchem v jedno tělo.
Evangelium: Jan, kap. 20, verš 19–23
Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás: Přijměte Ducha svatého.

Kdo by nepocítil vzpruhu na duši a čí mysl by nebyla povznesena až k nejvyššímu bytí,
když slyší jména, která přísluší Duchu? Vždyť je nazýván Duchem Božím, Duchem
pravdy, který vychází od Otce, Duchem přímým, Duchem vladařským a Duchem sv atým. To je jeho nejpřípadnější, přímo vlastní jméno. K němu se obrací všechno, co potřebuje posvěcení, po něm touží všichni, kteří žijí ctnostně: jeho vanutí jako by jim
přinášelo vláhu a pomoc, aby došli k svému pravému a přirozenému cíli. sv. Basil Veliký
Tento týden si připomínáme: 5. června
6. června
8. června
9. června

památku sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
sv. Norberta, biskupa
Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve

Příští neděli bude Slavnost Nejsvětější Trojice. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: 2. kniha Mojžíšova, kap. 34, verš 4b–6.8–9
2. čtení: 2. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 13, verš 11–13
Evang.: Jan, kap. 3, verš 16–18

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE
Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.
V červnu je denně (kromě 3. a 4. června) po večerní mši svaté pobožnost k Nejsvětějšímu
Srdci Páně se svátostným požehnáním
Společně se modlíme růženec ve čtvrtek a v sobotu v 17.30 hod.

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je
vždy půl hodiny před každou mší svatou a během adorací

Bože, ty shromažďuješ svou církev ze všech národů a posvěcuješ ji svým svatým Duchem; hojnost jeho darů celému
světu a společenství věřících provázej působením své milosti jako na počátku, když se začalo šířit tvé evangelium.

Tuto neděli 4. června:
- mši svatou od 18 hod. doprovodí chrámový
sbor Cantores Cordis.


V pondělí 5. června:
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře
pro mládež.


V úterý 6. června:
- od 9 hod. besídce setkání seniorů
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při
úklidu kostela
- od 19 hod. ve videosále společenství
kurzů ALFA
- od 19 hod. v besídce zkouška chrámového
sboru Cantores Cordis a v modrém salónku
zkouška kapely Hroši.


Ve středu 7. června:
- od 16.15 hod. v modrém salónku příprava
na první svaté přijímání
- od 19 hod. ve videosále Teologický klub.


Ve čtvrtek 8. června:
- od 17 hod. všechna náboženství
- od 19 hod. ve videosále společenství
mládeže
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek
- od 19.30 hod. na faře setkání nově
pokřtěných
- od 20 hod. kontemplace v kryptě.


V pátek 9. června se bude konat tzv. Noc
Kostelů. Program akce na samostatných
plakátech. Pokud je někdo ochoten pomoci
při organizaci, nechť se co nejdříve přihlásí
v sakristii.


V sobotu 10. června od 9 hod. v besídce
pořádá jedno z našich společenství žen
duchovní obnovu pro ženy (s otcem
Janem), obnova bude zakončena mší svatou
ve 13 hod.


Příští neděli 11. června:
- od 10 hod. po ranní mši svaté farní kafe
- od 16 hod. pokračuje farní akademie

přednáškou P. Miroslava Herolda SJ „Věhlas
sv. Jana Nepomuckého za hranicemi jeho
rodné země v době před svatořečením
(1729)“
- od 19 hod. ve videosále setkání pro ženy
- od 19.30 hod. modlitby chval v kryptě
organizované naší mládeží.
- od 20 hod. Mezinárodní sborový
koncert pořádaný Kühnovým dětským
sborem.


Z červnových akcí zvlášť připomínáme:
- v sobotu 17. června farní poutní zájezd na
Kuks, do Malých Svatoňovic a Suchého
dolu
- v neděli 18. června při mši svaté od 11 hod.
první svaté přijímání
- 23. června poutní slavnost našeho
kostela, hlavní poutní mše svatá od 18 hod.
- 25. června od 14 hod. farní odpoledne.


V chodbě u krypty probíhá výstava „Josef
kardinál Beran. Mezi svobodou a
totalitou“. Výstava je uspořádána k 70.
výročí jmenování Josefa kardinála Berana
arcibiskupem pražským a potrvá do 27. září.
Přístupná je každý čtvrtek, pátek a neděli od
14 do 17.45 hod. a sobotu od 9 do 14 hod.
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

BRODEICK, J.: Robert Bellarmino. Kardinál a inkvizice. Bellarmino, přítel Galileiho,
učený kardinál patřil podle Goetha k veleduchům doby nejpoučenějším.
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Půjčujeme v neděli od 10 do 11 a ve středu od 16 od 18 h

Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně
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www.srdcepane.cz

