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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

15. dubna 2018 – 3. neděle velikonoční
1. čtení: Skutky apoštolů, kap. 3, verš 13–15.17–19
Původce života jste dali zabít, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých.
Odpověď k žalmu: Aleluja, aleluja, aleluja
2. čtení: 1. list sv. Jana, kap. 2, verš 1–5a
On je smírnou obětí za naše hříchy i za hříchy celého světa.
Evangelium: Lukáš, kap. 24, verš 35–48
Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých.
„Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu (Lk 24,45).“ Nestačí jen vědět, o čem se v bibli píše,
kdy vznikla a jaké významy mohou mít jednotlivá slova či věty. Nestačí ani objevovat paralely mezi
Starým a Novým zákonem a rozpoznávat, jak se proroctví a předobrazy naplnily v Ježíši Kristu. Písmu svatému je třeba i porozumět. A protože věříme, že bible není dílo lidské, nýbrž že svatopisci
zaznamenávali to, co jim do srdce vložil Bůh, prosíme Ducha svatého, aby nám pomohl pochopit
smysl Písma. Avšak ani to nestačí. Boží slovo musíme uvádět v život, dnes a denně, každý z nás.

Tento týden si připomínáme: 21. dubna sv. Anselma, biskupa a učitele církve
Příští neděli bude 4. neděle velikonoční. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: Skutky apoštolů, kap. 4, verš 8–12
2. čtení: 1. list sv. Jana, kap. 3, verš 1–2
Evang.: Jan, kap. 10, verš 11–18

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE
Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.
Společně se modlíme růženec ve čtvrtek a v sobotu v 17.30 hod.
V pátek po večerní mši svaté je půlhodinová
tichá adorace

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

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.

Přihlašovat se můžete v sakristii (prosíme o
zaplacení zálohy 300 Kč).
Tuto neděli 15. dubna:
- národní sbírka na pomoc při obnově
domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého
východu
- od 19:15 hod. v besídce příprava na
biřmování
- od 19:30 hod. modlitby chval v kryptě.


V pondělí 16. dubna:
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře
pro mládež
- od 19 hod. ve videosále Literatura a
duchovní život.


V úterý 17. dubna:
- od 18.45 hod. úklid kostela
- od 19 hod. v modrém salónku zkouška
Hrochů, v besídce sboru Cantores Cordis.


Ve středu 18. dubna:
- od 16 hod. v modrém salonku příprava
dětí na první svaté přijímání
- od 19 hod. ve videosále společenství
starší mládeže.


Otec Jan bude ve čtvrtek a v pátek
z pracovních důvodů nepřítomen (jeho
skupina čtvrtečního náboženství bude
suplována).


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


Příští neděli 22. dubna:
- mše svatá od 11 hod. zvlášť pro rodiny
s dětmi, doprovodí kapela Hroši
- od 19.15 hod. v besídce příprava na
biřmování.


V sobotu 16. června se uskuteční farní
poutní zájezd do Havlíčkova Brodu,
Lipnice nad Sázavou, Číhošti a do Želiva.

Farní akce pro děti a mládež na jaro 2018

 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

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.

nabízí nové knihy:

KWASNIEWSKI, P.: Povstání z prachu. Tradiční liturgie a obnova Církve. Kniha filosofa a teologa ukazuje na hnutí, které se šíří
celou západní církví a není žádnou prchavou módou, ale projevem hlubší touhy po
nerozmělněné katolické identitě, po liturgii, po kontemplativní hloubce. Otevírá
čtenářům cestu ke kráse starého ritu, jejž
papež Benedikt XVI. roku 2007 znovu zpřístupnil katolíkům. Kniha se stala bestsellerem.
L 29
Půjčujeme v neděli od 10 do 11 a ve středu od 16 do 18 h

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

