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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

10. března 2019 – 1. neděle postní
1. čtení: 5. kniha Mojžíšova, kap. 26, verš 4–10
Vyznání víry vyvoleného národa.
Odpověď k žalmu: Pane, buď se mnou v mé bídě
nebo: Buď se mnou, Pane, v tísni buď se mnou
2. čtení: list sv. Pavla Římanům, kap. 10, verš 8–13
Vyznání víry věřícího v Krista.
Evangelium: Lukáš, kap. 4, verš 1–13
Duch ho vodil pouští a ďábel ho pokoušel.

Tím tedy, že dopustil, aby ho ďábel pokoušel, přetvořil nás v sebe. Četli jsme v evangeliu, jak
byl náš Pán Ježíš Kristus pokoušen na poušti od ďábla. Ďábel Krista pokoušel v plném slova
smyslu. V Kristu jsi totiž byl pokoušen i ty: Z tebe si totiž Kristus vzal tělo, ze sebe ti dal spásu; z tebe si vzal smrt, ze sebe ti dal život; z tebe si vzal urážky, ze sebe ti dal pocty. Tedy
z tebe si vzal zkoušky, ze sebe ti dal vítězství. Jestliže jsme byli v něm pokoušeni, v něm také
přemůžeme ďábla.
sv. Augustin
Tento týden si připomínáme: 13. března Výroční den zvolení papeže Františka
Příští neděli bude 2. neděle postní. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: 1. kniha Mojžíšova, kap. 15, verš 5–12.17–18
2. čtení: list sv. Pavla Filipanům, kap. 3, verš 17 až kap. 4, verš 1
Evang.: Lukáš, kap. 9, verš 28b–36

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

V době postní je pravidelná příležitost ke
svátosti smíření před každou večerní mší
svatou prodloužena na tři čtvrtě hodiny

Všemohoucí Bože, ty nám dáváš milost, abychom se čtyřicet dní připravovali na velikonoce;
prosíme tě, ať v postní době hlouběji pronikneme do tajemství Kristova vykupitelského díla a stále opravdověji z něho žijeme.

Tuto neděli 10. března (1. neděle postní):
- od 10 hod. v besídce farní kafe
- od 19.30 h modlitby chval v kryptě.

Výhled farních akcí pro děti a mládež na
jaro a léto 2019




V pondělí 11. března:
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře
pro mládež
- od 19 hod. ve videosále Literatura a
duchovní život.





V úterý 12. března::
- od 19 hod. v besídce zkouška chrámového
sboru Cantores Cordis.

Ve středu 13. března:
- od 19 hod. ve videosále společenství
starší mládeže.


Ve čtvrtek 14. března:
- od 17 hod. všechna náboženství
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při
úklidu kostela
- od 19 hod. ve videosále společenství
mladší mládeže
- od 19 hod. na faře setkání katechumenů
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek
- od 20 hod. kontemplace v kryptě.


Postní duchovní obnova pro farnost bude
v sobotu 23. března odpoledne a povede ji P.
Jiří Heblt, farář z Chrudimi. Obnova začne
ve videosále od 14 hod. první přednáškou a
bude zakončena mší svatou od 18 hod.
v kostele.













Pravidelná čtvrteční náboženství a pondělní
Rozhovory o víře; Rozhovory beze změn každé pondělí a náboženství každý čtvrtek (pouze
s výjimkou jarních a velikonočních prázdnin)
Příprava na biřmování pro mládež, specifická příprava na biřmování bude probíhat o velikonočních nedělích od 19.15 hod., jedná se o
následující neděle: 28. dubna a 5., 12., 19. a 26.
května, dlouhodobá příprava se děje v rámci
Rozhovorů o víře pro mládež
Předsvatodušní duchovní obnova pro starší
děti a mládež od 31. května do 2. června, od
pátku 31. května (podvečera) do neděle 2.
června (podvečera) v Jesenici u Rakovníka, pro
biřmovance zároveň závěrečná část přípravy na
biřmování
Biřmování v sobotu 8. června (vigilie slavnosti Seslání Ducha svatého), při mši svaté od
18 hod.
Příprava na první svaté přijímání a první
svatou zpověď – bude probíhat každou středu
od 16 hod. počínaje středou 3. dubna (krom
středy 17. dubna), předpokládá paralelní docházku dětí na náboženství
První svaté přijímání v neděli 16. června, při
mši svaté od 11 hod.
první svatá zpověď bude v pátek 14. června
od 19 hod.
Sobotní výlety pro děti, první jarní výlet bude
v sobotu 6. dubna, termíny dalších výletů budou upřesněny
Velkovýprava pro starší děti a mládež „Východní Slovensko 2019“ od 22. července do
3. srpna
Čundrovýprava pro starší děti a mládež
„Rychlebské hory 2019“ od 12. do 17. srpna
Dětský tábor „Mariánská 2019“ od 24. do
31. srpna

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

