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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

17. března 2019 – 2. neděle postní
1. čtení: 1. kniha Mojžíšova, kap. 15, verš 5–12.17–18
Bůh uzavírá s věřícím Abrahámem smlouvu.
Odpověď k žalmu: Hospodin je mé světlo a má spása
2. čtení: list sv. Pavla Filipanům, kap. 3, verš 17 až kap. 4, verš 1
Kristus připodobní nás svému oslavenému tělu.
Evangelium: Lukáš, kap. 9, verš 28b–36
Když se Ježíš modlil, výraz tváře se mu změnil.
Pán ukazuje svou slávu před svědky, které si vybral. A jeho tělo, které má stejnou podobu jako tělo
ostatních lidí, září takovým jasem, že jeho tvář vypadá jako slunce a šat se svou bělostí podobá sněhu.
Při tomto poměnění šlo především o to, aby se srdce učedníků nepohoršilo nad křížem, a aby ponížení dobrovolného utrpení neotřáslo vírou těch, kterým byla zjevena jedinečnost skryté důstojnosti.
Právě o tom mluvil Pán, když řekl o velebnosti svého příchodu: Tehdy budou spravedliví v království svého
Otce zářit jako slunce. Apoštolové tedy měli být utvrzeni a přivedeni k plnému poznání. Z tohoto zázraku však vyplývá ještě další poučení. Ukázali se totiž také Mojžíš a Eliáš, tedy Zákon a Proroci, a
rozmlouvali s Pánem. Přítomností těchto pěti mužů se tak dokonale splnilo to, co bylo řečeno: Každou výpověď potvrzují dva nebo tři svědkové. A co může být jistějšího a spolehlivějšího, než když
výpověď dotvrzuje společný hlas polnice Starého i Nového zákona a s učením evangelia se shodují
oba nástroje dávného zvěstování? Stránky obojí smlouvy si totiž navzájem svědčí. Toho, jež slibovala
dřívější znamení pod rouškou tajemství, jasně a zřetelně ukazuje záře přítomné slávy. sv. Lev Veliký
Tento týden si připomínáme: 19. března Slavnost SVATÉHO JOSEFA, Snoubence Panny
Marie
Příští týden bude 3. neděle postní. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: 2. kniha Mojžíšova, kap. 3, verš 1–8a.13–15
2. čtení: 1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 10, verš 1–6.10–12
Evang.: Lukáš, kap. 13, verš 1–9

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE
Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.
V době postní konáme pobožnosti křížové cesty
v pátek a v neděli od 17.30 hod.
Ve čtvrtek a v sobotu od 17.30 hod. je společná
modlitba růžence
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

Bože, ty k nám mluvíš skrze svého milovaného Syna a přikazuješ nám, abychom ho poslouchali;
živ nás tedy svým slovem a očišťuj naše nitro, abychom se mohli radovat z patření na tvou slávu.

V pondělí 18. března:
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře
pro mládež.

V úterý 19. března:
- od 9 hod. v besídce setkání seniorů
- od 19 hod. v besídce zkouška chrámového
sboru Cantores Cordis.

Ve středu 20. března:
- od 19 hod. ve videosále Teologický
klub.

Ve čtvrtek 21. 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 19 hod. v modrém salonku seminář o
duchovním životě
- od 20 hod. kontemplace v kryptě.

V sobotu 23. března odpoledne bude
Postní duchovní obnova pro farnost 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.

Příští neděli 24. března:
- od 19.15 hod. modlitby chval v kryptě.

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