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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

6. května 2018 – 6. neděle velikonoční
1. čtení: Skutky apoštolů, kap. 10, verš 25–26.34–35.44–48
I na pohany byl vylit dar Ducha svatého.
Odpověď k žalmu: Jásejte Bohu, všechny země, aleluja nebo: Aleluja, aleluja, aleluja
2. čtení: 1. list sv. Jana, kap. 4, verš 7–10
Bůh je láska.
Evangelium: Jan, kap. 15, verš 9–17
Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí život.
Slyšme, co říká apoštol: Když jste byli s Kristem vzkříšeni, usilujte o to, co pochází shůry, kde je
Kristus po Boží pravici. Na to myslete, co pochází shůry, ne na to, co je na zemi. Jako on vystoupil, a přece se od nás nevzdálil, tak i my jsme s ním již v nebi, ačkoli se s naším tělem ještě nestalo, co máme slíbeno. Proč také my na zemi neusilujeme, abychom skrze víru, naději a lásku, které
nás s ním spojují, byli už nyní s ním v nebi? On, ač je tam, je také s námi; a my, třebaže jsme zde,
jsem také s ním. On tak jedná pro své božství, moc a lásku; my sice nemůžeme jako on pro své
božství, můžeme však pro svou lásku, lásku k němu.
sv. Augustin
Tento týden si připomínáme: 8. května Pannu Marii, Prostřednici všech milostí
slavnost POSVĚCENÍ NAŠEHO KOSTELA
10. května slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha svatého

12. května svátek VÝROČÍ POSVĚCENÍ KATEDRÁLY
Příští neděli bude 7. neděle velikonoční. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: Skutky apoštolů, kap. 1, verš 15–17.20–26
2. čtení: 1. list sv. Jana, kap. 4, verš 11–16
Evang.: Jan, kap. 17, verš 11b–19

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE

Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.
V květnu je denně po večerní mši svaté májová Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je
vždy půl hodiny před každou mší svatou a
pobožnost
Společně se modlíme růženec ve čtvrtek a v so- během adorací
botu v 17.30 hod.
Pátek je po večerní mši svaté půlhodinová tichá
adorace
Všemohoucí Bože, dej, ať prožíváme velikonoční dobu tak opravdově,
aby se naše spojení se vzkříšeným Kristem trvale projevovalo v celém našem životě.

Tuto neděli 6. května:
- od 19.15 hod. v besídce příprava na
biřmování.


V pondělí 7. května:
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře
pro mládež.


V úterý 8. května:
- slavnost Posvěcení našeho kostela,
slavnostní mše svaté budou podle obvyklého
pořádku od 8 a od 18 hod., večerní mše svatá
bude sloužena za dobrodince našeho kostela
a doprovodí ji sbor Cantores Cordis
- není setkání seniorů
- od 18.45 hod. úklid kostela.


Ve středu 9. května:
- od 16 hod. v modrém salonku příprava
dětí na první svaté přijímání
- od 19 hod. ve videosále Teologický
klub.


Ve čtvrtek 10. května:
- slavnost Nanebevstoupení Páně
- od 17 hod. všechna náboženství (skončí
17.50 hod., aby všechny děti a jejich rodiče
mohli jít na mši svatou)
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek
- od 19 hod. ve videosále společenství
mladší mládeže
- od 19 hod. na faře setkání neofytů
- od 19 hod. v modrém salonku seminář o
duchovním životě a od 20 hod.
kontemplace v kryptě.


Od pátku 11. května do neděle 13. května
odpoledne bude otec Jan s naší mládeží na
duchovní obnově. Prosíme o modlitbu.


V sobotu 12. května od 19.30 hod. koncert
slovinských sborů. 

Naše farnost bude od října pořádat již 7. běh
kurzů ALFA, které jsou určeny pro každého,
kdo si klade otázky o smyslu života, hledá svoji
duchovní cestu a chce se seznámit s křesťanstvím,
ale i pro toho, kdo se v průběhu života vzdálil od
víry a chce se k ní vrátit. Začínají společnou večeří,
následuje promluva na dané téma a poté je možnost rozmluvy ve skupince. ALFA kurzy jsou
zdarma. Z organizačních důvodů je třeba se přihlásit předem e-mailem nebo telefonicky u paní Dany
Muškové tel. 736 767 510 nebo e-mailem: SrdcePane@seznam.cz. Kurzy se budou konat každé úterý
od 9. října 2018 do 27. listopadu 2018 od 19 hod.


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.

Nový oltář bude, dá-li Bůh, slavnostně
požehnán v sobotu 24. listopadu 2018 při
mši svaté od 18 hod.



Příští neděli 13. května:
- bude svatojánská sbírka na arcidiecézi
- od 10 hod. v besídce farní kafe
- od 19.15 v besídce příprava na biřmování
- od 19.15 hod. na faře společenství žen.

RÖHR, H. P.: Hysterie – strach z odmítnutí.
Autor ukazuje na pozadí jedné z pohádek bratří
Grimmů / O chytré Bětě/ příčiny symptomů
hysterie, jejich různé projevy y možnosti léčby.
S 284

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

