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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

7. dubna 2019 – 5. neděle postní
1. čtení: Izaiáš, kap. 43, verš 16–21
Hle, činím věci nové a napojím svůj lid.
Odpověď k žalmu: Miluji tě, Hospodine, má sílo
2. čtení: list sv. Pavla Filipanům, kap. 3, verš 8–14
Pro Krista jsem se všeho zřekl, a protože umřel on, i já mu chci být v tom podobný.
Evangelium: Jan, kap. 8, verš 1–11
Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem první.
Pravý ctitel utrpení Páně ať hledí na ukřižovaného Ježíše očima svého srdce tak, že ztotožní své
tělo s Kristovým. Nikomu ze slabých není odepřeno vítězství kříže a není nikdo, komu by nepomohla Kristova modlitba. Vždyť pomohla i mnoha těm, kteří proti němu soptili. Ať nás záležitosti tohoto ani příliš nesužují, ani nenaplňují pýchou, aby nám nebránily následovat celým srdcem příklad našeho Vykupitele. Vždyť nekonal ani nesnášel nic, co by nebylo pro naši spásu, aby
tak síla, která byla v hlavě, byla i v těle. Je to naše tělo, co leželo mrtvé v hrobě, co třetího dne
znovu vstalo a co vystoupilo nad všechny nebeské výšiny až na pravici Otcovy velebnosti. A tak i
my, jestliže jdeme cestou jeho přikázání a nestydíme se přiznat to, co v tělesné slabosti brání naší
spáse, budeme povýšeni k účasti na jeho slávě. Neboť se zjevně vyplní to, co prohlásil: Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi. sv. Lev Veliký
Příští neděli bude Květná (pašijová) neděle. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
Památka vjezdu do Jeruzaléma

Evangelium: Lukáš, kap. 19, verš 28–40
Mše svatá

1. čtení: Izaiáš, kap. 50, verš 4–7
2. čtení: list sv. Pavla Filipanům, kap. 2, verš 6–11
Evang.: Lukáš, kap. 22, verš 14 až kap. 23, verš 56

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE

Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.
V době postní konáme pobožnosti křížové ces- V době postní je pravidelná příležitost ke
svátosti smíření před každou večerní mší svaty v neděli a v pátek od 17.30 hod.
Společně se modlíme růženec ve čtvrtek a v so- tou prodloužena na tři čtvrtě hodiny
botu v 17.30 hod.
V pátek je po večerní mši svaté půlhodinová tichá adorace
Bože, tvůj Syn nás tak miloval, že se z lásky vydal na smrt za spásu světa;
dej nám svou milost, abychom i my milovali své bratry a zůstávali v tvé lásce.

- od 15 hod. koncert pořádaný ve
spolupráci s Nadačním fondem Karla Hartiga
Minulou neděli:
- při sbírce na charitní činnost
v arcidiecézi se vybrala částka 32.383 Kč
- při akci Misijní koláč se vybralo 11.235
Kč


Tuto neděli 7. dubna:
- od 19.15 hod. na faře společenství žen
- od 19.30 hod. modlitby chval v kryptě


V pondělí 8. dubna:
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře
pro mládež
- od 19 ve videosále Literatura a duchovní
život


V úterý 9. dubna:
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek
- od 19 hod. v besídce zkouška chrámového
sboru Cantores Cordis



Vedle ranní a dopolední příležitosti,
která zůstává zachována v obvyklém rozsahu,
se večerní příležitost ke svátosti smíření
prodlužuje následovně:
- na Květnou neděli od 16.45 do 18 hod.
- od pondělka Svatého týdne do Velkého
pátku od 16 do 18 hod. (na Zelený čtvrtek
navíc ještě od 20 do 21 hod.)
- na Bílou sobotu od 8 do 9 hod.


Farní poutní zájezd do Mostu,
Mariánských Račic, Oseka a Bohosudova
se uskuteční v sobotu 25. května.
Přihlašujte se, prosím, závazně v sakristii při
současném zaplacení zálohy 400 Kč. Zároveň
při přihlašování uveďte, zda budete mít
zájem o oběd. Cena oběda není zahrnuta do
ceny zájezdu.



Ve středu 10. dubna:
- od 16 hod. v modrém salonku příprava
na první svaté přijímání a první svatou
zpověď
- od 19 hod. ve videosále společenství
starší mládeže


Ve čtvrtek 11. 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 20 hod. kontemplace v kryptě


V sobotu 13. dubna při mši svaté od 18
hod. v našem kostele bude biskupem
Zdenkem
Wasserbauerem
vysvěcen
k jáhenské službě v naší farnosti náš farník
Miloš Hrdý. Provázejme jej v modlitbě.


Příští neděli 14. dubna:
- od 10 hod. v besídce farní kafe

Z farních akcí pro děti a mládež na jaro a
léto 2019 vybíráme:
 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.
 První svaté přijímání v neděli 16.
června, při mši svaté od 11 hod.
 První svatá zpověď bude v pátek 14.
června od 19 hod.
 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

