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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

12. května 2019 – 4. neděle velikonoční
den modliteb za povolání k duchovnímu stavu
1. čtení: Skutky apoštolů, kap. 13, verš 14.43–52
Obracíme se k pohanům.
Odpověď k žalmu: Plesejte Hospodinu, všechny země
2. čtení: Zjevení sv. Jana, kap. 7, verš 9.14b–17
Beránek je bude pást a vodit k pramenům živé vody.
Evangelium: Jan, kap. 10, verš 27–30
Já dávám svým ovcím věčný život.
Eucharistie a jednota církve. Minule jsme mluvili o tom, že při mši následujeme Krista, který „vzdal díky
nad chlebem a vínem“. Dnes se zastavíme u toho, že chléb rozlámal. Rozlomení hostie během zpěvu
Beránku Boží je tak nenápadným gestem, že se může snadno stát, že si ho někdo třeba ani nevšimne. V
židovské večeři patřilo gesto lámání chleba otci, který se stará o svou rodinu a o ty, kdo jsou mu svěřeni.
Bylo to také gesto pohostinnosti, péče o ty, kdo jsou chudí nebo na cestách. Když Ježíš rozlámal chléb,
byl to shrnutí jeho celého životního příběhu, jeho rozdání se pro druhé a zároveň předznamenání jeho
oběti na kříži. A konečně rozlámání chleba je gesto jednoty. Ti, kdo pojídají kousky jednoho chleba, patří
k sobě. Při mši se většinou láme jen jedna kněžská hostie, ale i dnes má toto gesto svůj význam. Eucharistie nás učí, že patříme do Boží rodiny, o kterou Bůh Otec pečuje. Učí nás také, že jsme chudými poutníky, kteří potřebují velkorysost svého Boha. Když se ve mši láme chléb, máme doslova před očima, že i
pro nás Ježíš obětoval, rozdal svůj život. A když spolu s ostatními přijímáme chléb proměněný a rozlámaný na oltáři, Kristovo tělo, skutečně jsme s nimi sjednoceni, „zpečeni“ do jediného těla Kristova, kterým je církev.
Tento týden si připomínáme: 13. května Pannu Marii Fatimskou
14. května svátek sv. Matěje, apoštola
16. května svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech
18. května sv. Jana I., papeže a mučedníka

Příští neděli bude 5. neděle velikonoční. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: Skutky apoštolů, kap. 14, verš 21b–27
2. čtení: Zjevení sv. Jana, kap. 21, verš 1–5a
Evang: Jan, kap. 13, verš 31–33a.34–35

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 po večerní mši svaté je půlhodinová tichá
adorace

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

Tuto 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 pondělí 13 května:
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře
pro mládež


V úterý 14. května:
- od 9 hod. v besídce setkání seniorů
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek
- od 19 hod. v besídce zkouška chrámového
sboru Cantores Cordis

Ve středu 15. května:
- od 16 hod. v besídce příprava na první
svaté přijímání a první svatou zpověď
- od 19 hod. ve videosále teologický
klub


Ve čtvrtek 16. května:
- od 17 hod. všechna náboženství
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při
úklidu kostela
- od 19 hod. na faře setkání nově pokřtěných
- od 19 hod. ve videosále společenství
mladší mládeže
- od 19 hod. v modrém salonku seminář o
duchovním životě
- od 20 hod. kontemplace v kryptě


Příští neděli 19. května:
- bude Svatojánská sbírka na arcidiecézi
- od 19.15 hod. v besídce příprava na
biřmování
- 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
 Příprava na biřmování pro mládež, specifická příprava na biřmování bude probíhat o velikonočních nedělích od 19.15 hod.,
jedná se o následující neděle: 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



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

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

