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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

5. května 2019 – 3. neděle velikonoční
začíná týden modliteb za duchovní povolání
1. čtení: Skutky apoštolů, kap. 5, verš 27b–32.40b–41
My jsme svědky těchto událostí, stejně i Duch svatý.
Odpověď k žalmu: Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil
2. čtení: Zjevení sv. Jana, kap. 5, verš 11–14
Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc, bohatství, moudrost a sílu.
Evangelium: Jan, kap. 21, verš 1–19
Ježíš vzal chléb a dal jim, stejně i rybu.
Eucharistická modlitba. Minule jsme mluvili o tom, že při mši následujeme Krista, který „vzal
chléb a víno“. Dnes se zastavíme u toho, že nad nimi vzdal díky. Děkování za pokrm a za nápoj, tak
jak je to také zvykem v mnoha našich rodinách, bylo součástí židovského slavnostního jídla, kterým
začínal předvečer sedmého dne v týdnu. Židovské děkovné a prosebné modlitby nad pokrmem použil u Poslední večeře také Ježíš. V nich má původ eucharistická modlitba, kterou používáme při mši.
V naší eucharistické modlitbě právem klademe největší důraz na proměňování, kdy kněz zvolna a
zřetelně opakuje Kristova slova a všichni z úcty klečí. Tato část nás vynikajícím způsobem spojuje s
Ježíšovou Poslední večeří a s jeho obětí na kříži, kterou Poslední večeře předznamenala. Neměli bychom ale přehlédnout tzv. epiklézi, což je prosba o Ducha svatého, kterou kněz říká dokonce dvakrát: Nejprve před proměňováním, když vztahuje ruce nad dary a prosí, aby je Duch svatý proměnil
v tělo a krev Ježíše. Druhá epikléze je po proměňování – tehdy kněz prosí, aby Duch svatý proměnil
ty, kdo půjdou ke svatému přijímání, v Ježíšovo tělo, kterým je církev. Důležitým prvkem eucharistické modlitby je také Amen – závěrečné zvolání všech přítomných. Znamená, že kněz se modlil také
jejich jménem, že se všichni k jeho modlitbě připojili nasloucháním, že jí rozuměli a že jeho modlitbu
potvrzují. A konečně eucharistickou modlitbu konáme „spolu s anděly a svatými“, jak zaznívá těsně
před zpěvem Svatý. Eucharistická modlitba nás totiž spojuje s nebem.
Tento týden si připomínáme:

6. května
8. května
11. května

sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
SLAVNOST POSVĚCENÍ CHRÁMU (87 let)
Svátek Výročí posvěcení katedrály

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

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je
vždy půl hodiny před každou mší svatou a
během adorací

Bože, tys obnovil svůj lid, abychom se mohli znovu radovat, že jsme tvými syny;
dej, ať v nás velikonoční radost stále trvá, abychom s pevnou nadějí očekávali slávu vzkříšení.

Tuto neděli 5. května:
- od 19.15 hod. v besídce příprava na
biřmování
- od 19.30 hod. modlitby chval v kryptě


V pondělí 6. května:
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře
pro mládež
- od 19 hod. ve videosále Literatura a
duchovní život


V úterý 7. května:
- 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 8. května:
- mše svaté ze slavnosti Posvěcení
chrámu od 8 a 18 hod.
- není příprava na první svaté přijímání
a první svatou zpověď (bude ve čtvrtek)
- není společenství starší mládeže


Ve čtvrtek 9. května:
- od 17 hod. všechna náboženství
- od 18 hod. (náhradní) příprava na první
svaté přijímání a první svatou zpověď
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při
úklidu kostela
- od 19 hod. ve videosále společenství
mladší mládeže
- od 20 hod. kontemplace v kryptě


Příští neděli 12. května:
- od 10 hod. v besídce farní kafe
- od 19.15 hod. v besídce příprava na
biřmování
- od 19.15 na faře společenství žen


V pátek 24. května se bude konat Noc
Kostelů. Pokud je někdo ochoten pomoci
při její organizaci, nechť se přihlásí v
sakristii.

Výhled farních akcí pro děti a mládež na
jaro a léto 2019
 Pravidelná čtvrteční náboženství a pondělní Rozhovory o víře
 Příprava na biřmování pro mládež, specifická příprava na biřmování bude probíhat o velikonočních nedělích od 19.15 hod.,
jedná se o následující neděle: 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

Středa 8. 5. 2019 18 h CANTORES CORDIS
řídí M. M. Ondrášová ~ varhany Vojtěch Frei
Dietrich Buxtehude (1673?–1707): Cantate Domino  Heinrich
Schütz (1585–1672): Alleluia  Dmitrij Stepanovyč Bortňanskij
(1751–1825): Cor Jesu, melle dulcius  sv. Efrém Syrský (~306–
373): Nebeský chléb dal nám Pán  slovinská: Raduj, nebeška
se Gospa

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

