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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

31. března 2019 – 4. neděle postní
1. čtení: kniha Jozue, kap. 5, verš 9a.10–12
Boží lid přišel do zaslíbené země a slavil velikonoce.
Odpověď k žalmu: Okuste a vizte, jak je dobrý Hospodin
2. čtení: 2. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 5, verš 17–21
Bůh nás smířil se sebou pro Kristovy zásluhy.
Evangelium: Lukáš, kap. 15, verš 1–3.11–32
Tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije.
Modlitba je duchovní oběť, která zcela zatlačila do pozadí to, co se obětovalo dříve. Nač je mi
množství vašich obětí? - praví Hospodin. Už mám dost žertev beranů a tuku jehňat, a krev býků a kozlů už
nechci. Kdopak to žádal z vašich rukou? Co skutečně Bůh žádal, o tom svědčí evangelium. Nastává
hodina, kdy opravdoví ctitelé budou uctívat Otce v ducha a v pravdě. Bůh je totiž duch, a proto také hledá takové ctitele. Kdysi modlitba působila rány, zaháněla vojska nepřátel, zadržovala blahodárný déšť.
Nyní však modlitba spravedlivého odvrací všechen boží hněv, zastává se nepřátel, prosí za pronásledovatele. Proč by bylo divné, že dovede vymoci z nebe proud vod, když uměla vyprosit i oheň?
Modlitba je to jediné, co Boha přemáhá; ale Kristus nechtěl, aby působila zlo, všechna její síla má
působit dobro.
Tertulián
Příští neděli bude 5. neděle postní. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: Izaiáš, kap. 43, verš 16–21
2. čtení: list sv. Pavla Filipanům, kap. 3, verš 8–14
Evang.: Jan, kap. 8, verš 1–11

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.
Na tento pátek připadá první pátek v měsíci

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

Bože, tys poslal na svět svého Syna a jeho prostřednictvím uskutečňuješ naše vykoupení;
oživ víru svého lidu, abychom se s oddanou zbožností připravovali na velikonoční svátky.

Tuto neděli 31. března:
- sbírka na charitní činnost v arcidiecézi
- proběhne v naší farnosti akce Misijní
koláč, po obou dopoledních mších svatých
bude možnost přispět na misie formou daru
za balíček pečiva
- od 10.30 hod. nácvik ministrantů
- od 11 hod. mše svatá především pro
rodiny s dětmi, doprovázená kapelou Hroši


V pondělí 1. dubna:
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře
pro mládež


V úterý 2. dubna:
- od 9 hod. v besídce setkání seniorů
- od 19 hod. ve videosále kurzy BETA
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek
- od 19 hod. v besídce zkouška chrámového
sboru Cantores Cordis


Ve středu 3. dubna:
- od 16 hod. v modrém salonku příprava
na první svaté přijímání a první svatou
zpověď
- od 19 hod. ve videosále Teologický
klub


Ve čtvrtek 4. dubna:
- 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 modrém salonku seminář o
duchovním životě
- od 20 hod. kontemplace v kryptě


V pátek 5. dubna je první pátek v měsíci
s obvyklým programem.

V sobotu 6. dubna první jarní výlet pro
děti. Bližší informace v nedělních ohláškách
a na náboženství.

Příští neděli 7. dubna:
- od 19.15 hod. na faře společenství žen
- od 19.30 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. (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
 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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