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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

14. dubna 2019 – Květná (Pašijová) neděle
Památka vjezdu do Jeruzaléma
Evangelium: Lukáš, kap. 19, verš 28–40
Požehnaný, který přichází ve jménu Páně.
Mše
1. čtení: Izaiáš, kap. 50, verš 4–7
Svou tvář jsem neskryl před hanou a slinou, ale vím, že nebudu zahanben.
Odpověď k žalmu: Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?
2. čtení: list sv. Pavla Filipanům, kap. 2, verš 6–11
Ponížil se, proto ho také Bůh povýšil.
Evangelium: Lukáš, kap. 22, verš 14 až kap. 23, verš 56
Umučení našeho Pána Ježíše Krista.

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE

Květná neděle
9, 11, 18 hod. – mše svatá s žehnáním ratolestí
Pondělí Svatého týdne 8, 18 hod. – mše svatá
Úterý Svatého týdne
8, 18 hod. – mše svatá
Středa Svatého týdne
8, 18 hod. – mše svatá
Zelený čtvrtek
8 hod. – modlitba se čtením a ranní chvály
18 hod. – mše svatá na památku Večeře Páně
– kostel otevřen do 23 hod.
Velký pátek
8 hod. – modlitba se čtením a ranní chvály
15 hod. – pobožnost křížové cesty
18 hod. – obřady na památku Umučení Páně
– kostel otevřen do 21 hod.
Bílá sobota
9 hod. – modlitba se čtením a ranní chvály
– kostel otevřen do 12 hod.
Velikonoční vigilie 21 hod.
– vigilie Zmrtvýchvstání Páně
Velikonoční neděle 9, 11, 18 hod. – mše svatá Zmrtvýchvstání Páně
Velikonoční pondělí 9, 18 hod.
– mše svatá

Prodloužená příležitost ke svaté zpovědi ve Svatém týdnu
- Květná neděle:
8.30 až 9 hod. + 10.15 až 11 hod. + 16.45 až 18 hod.
- Pondělí, úterý, středa Svatého týdne: 7.30 až 8 hod. + 16 až 18 hod.
- Zelený čtvrtek:
16 až 18 hod. + 20 až 21 hod.
- Velký pátek:
16 až 18 hod.
- Bílá sobota:
8 až 9 hod.
Všemohoucí, věčný Bože, tys nám poslal svého Syna: stal se člověkem, ponížil se a byl poslušný až k smrti kříže;
dej, ať také my za všech okolností konáme tvou vůli, abychom tvého Syna následovali a měli účast na jeho vzkříšení.

teční sbírku na Svatou zemi.


Tuto neděli 14. dubna:
- od 10 hod. v besídce farní kafe
- od 15 hod. koncert pořádaný Nadačním
fondem Karla Hartiga


V pondělí 15. dubna:
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře
pro mládež


V úterý 16. dubna:
- není setkání seniorů
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek
- od 19 hod. v besídce zkouška chrámového
sboru Cantores Cordis


Ve středu 17. dubna:
- není příprava na první svaté přijímání
a první svatou zpověď
- od 19 hod. ve videosále Teologický
klub


Od Zeleného čtvrtka do Velikonočního
pondělí odpadají všechny pravidelné
mimobohoslužebné farní aktivity.


 Program velikonočních bohoslužeb
nejdete na první straně zpravodaje a na
samostatných plakátcích.


Pan farář prosí všechny ministranty a
ministrantky, aby pomohli po celou dobu
Velikonoc svým ministrováním a aby před
jednotlivými obřady ve čtvrtek a v pátek přišli na nácvik vždy hodinu před začátkem a na
nácvik vigilie v sobotu v 10 hod. dopoledne.


Na Zelený čtvrtek od 9.30 hod. jsou
všichni věřící zváni k účasti na MISSA
CHRISMATIS v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Při této mši svaté biskup
světí posvátné oleje a kněží diecéze obnovují své kněžské závazky, věřící jsou zváni
doprovodit své kněze a modlit se za ně.


Na Velký pátek bude u "Božího hrobu"
v našem kostele umístěna pokladnička,
kam můžete dávat své dary pro křesťany
žijící ve Svaté zemi. Jedná se o Velkopá-

Na Bílou sobotu si můžete přinést pokrmy, které budou požehnány po modlitbě
v 9 hod.


Příští neděli 21. dubna:
- od 19.30 hod v kostele Chvály Vzkříšení.


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.

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
 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

Neděle 14. 4. 2019 9 h CANTORES CORDIS
řídí M. M. Ondrášová ~ varhany Lukáš Revenda
Graduale Romanum: Hosana Davidovu Synu; Zástup hebrejských dětí  J. F. Frié (J. Hrdlička) / J.-P. Lécot: Hymna Velkého jubilea (2000)  B. Korejs (*1925): Žalm a verš před evangeliem  Giovanni Pierluigi da Palestrina (?1525–1594): O
Crux ave  J. Förster (1833–1907): Svatý Bože

Dále se náš sbor zapojí do liturgie na Zelený čtvrtek a
na Velký pátek v 18 hodin a na Bílou sobotu ve 21 hod.

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

