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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

1. dubna 2018 – 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.

Pochopte, nejmilejší: velikonoční tajemství je nové i staré; věčné i časné; pomíjivé i nepomíjivé; smrtelné i nesmrtelné. Ačkoli byl Bůh, vzal na sebe Pán podobu člověka a trpěl
místo trpícího, dal se spoutat místo zajatce a odsoudit místo viníka. Byl pohřben místo pohřbeného, ale vstal z mrtvých a mocným hlasem zvolal: Já jsem Kristus, jsem ten, který
zničil smrt, slavil vítězství nad nepřítelem a rozdrtil peklo. Pojďte tedy, lidé všech národů,
svázaní hříchy, a přijměte odpuštění těch hříchů. Vždyť já jsem vaše odpuštění, já jsem
spasitelná velikonoční oběť, já jsem beránek za vás obětovaný. Já jsem vaše očištění a váš
život; já jsem vaše světlo a vaše spása. Já jsem váš král. Pozvednu vás do nebeských výšin,
vzkřísím vás k životu a ukáži vám Otce, jenž je na nebesích; svou pravicí vás znovu pozvednu. Já, říká, já jsem Kristus.
biskup Meliton ze Sard

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE
Slavnost 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 sobotu v 17.30 hod.
Na tento pátek připadá 1. pátek v měsíci. Adorace bude ve čtvrtek půl hodiny po večerní mši
svaté, v pátek půl hodiny po ranní mši svaté, od
17 hod. a půl hodiny po večerní mši svaté

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

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.

dubna, bližší informace na náboženstvích, na
webu a příští neděli

Tuto neděli 1. dubna na Boží hod
velikonoční proběhne druhá účelová sbírka
na náš nový oltář.


V pondělí 2. dubna:
- nebudou Rozhovory o víře pro mládež
- není Literatura a duchovní život.


V úterý 3. dubna:
- po večerní mši svaté úklid kostela
- od 19 hod. ve videosále kurzy BETA
- od 19 hod. v besídce krátká schůzka rodičů
dětí, jejichž děti půjdou letos k prvnímu
svatému přijímání s panem farářem
- od 19 hod. v modrém salónku zkouška
Hrochů, není zkouška Cantores Cordis.


Ve středu 4. dubna:
- od 16 hod. v modrém salonku příprava
dětí na první svaté přijímání
- od 19 hod. ve videosále společenství
starší mládeže.


Ve čtvrtek 5. dubna:
- od 17 hod. všechna náboženství
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek
- od 19 hod. ve videosále společenství
mladší mládeže
- od 20 hod. kontemplace v kryptě.


V pátek 6. dubna je první pátek
v měsíci s obvyklým programem (bez litanií).


Příští neděli 8. dubna:
- po ranní mši svaté od 10 hod. farní kafe
- od 16 hod. farní akademie s přednáškou P. Petra Beneše CSsR „V tom se jim
otevřely
oči…“
(Proměna
vidění
v literatuře a skrze ni)
- od 19:15 hod. na faře společenství žen
- od 19:15 hod. v besídce příprava na
biřmování.
Farní akce pro děti a mládež na jaro 2018
První jarní výlet pro děti bude v sobotu 14.

 Velkovýprava pro starší děti a mládež „Itálie
2018“ od 23. července do 4. srpna
 Čundrovýprava pro starší děti a mládež „Povodím Střely 2018“ od 2. do 7. července
 Dětský tábor „Mariánská 2018“ od 25. srpna
do 1. září

V sobotu 7. dubna se koná národní POCHOD PRO ŽIVOT A PRO RODINU, který bude zahájen českými a moravskými biskupy od 10.30 hod. v pražské katedrále.


JAK PODPOŘIT REALIZACI NOVÉHO
OLTÁŘE
Náš kostel dostane, dá-li Bůh, v průběhu roku
2018 nový oltář architektů Josefa Pleskota a
Norberta Schmidta. Předpokládaná cena oltáře
spolu s podestou a všemi dalšími náklady bude
do 2.000.000 Kč (vč. DPH). Oltář bude financován z darů a vlastních zdrojů farnosti. Kdo by
chtěl přispět, může tak učinit trojím způsobem:
1. anonymním finančním darem v hotovosti
do účelové kostelní sbírky, která se bude konat
vždy první neděli v měsíci březnu, dubnu, listopadu a prosinci 2018
2. účelově vázaným finančním darem převodem na účet farnosti č.11178349/0800 s použitím variabilního symbolu 2018
3. účelově vázaným finančním darem v hotovosti Při využití možnosti 2 a 3 rádi vystavíme
potvrzení o přijetí daru anebo uzavřeme darovací smlouvu. Všem dárcům patří velký dík.


V souvislosti se jmenováním otce Zdenka
pomocným biskupem jsme rozhodli dát mu,
jako jeho bývalá farnost, k této významné události dar - biskupský prsten. Pokud se na tomto
daru chcete podílet, zašlete prosím svůj příspěvek do konce března na účet koordinátorů:
1196069193 / 0800 (v záhlaví uveďte své jméno a heslo „Prsten”). Výpis všech bezhotovostně poukázaných částek bude na požádání k
dispozici. Prsten bude k vidění v besídce v neděli 29. dubna po každé bohoslužbě, spolu s
přáním, pod které se každý bude moci podepsat. Pro více informací, nebo chcete-li přispět
v hotovosti, se obraťte na Karolínu Němcovou
nebo Markétu Crowe.

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

