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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

26. května 2019 – 6. neděle velikonoční
1. čtení: Skutky apoštolů, kap. 15, verš 1–2.22–29
Rozhodl Duch svatý i my, že vám nemá být ukládáno žádné další břemeno kromě těchto nutných věcí.
Odpověď k žalmu: Jásejte Bohu, všechny země, aleluja
nebo: Aleluja, aleluja, aleluja
2. čtení: Zjevení sv. Jana, kap. 21, verš 10–14.22–23
Ukázal mi svaté město, jak sestupuje z nebe.
Evangelium: Jan, kap. 14, verš 23–29
Duch svatý vám připomene všechno, co jsem vám řekl já.
Ježíšova přítomnost v eucharistii Minule jsme mluvili o tom, že Ježíš dával svým učedníkům chléb a víno.
Dnes se zastavíme u toho, že v eucharistických způsobách je opravdu on sám přítomen. Když někteří z
Ježíšových posluchačů slyšeli, že by měli jíst jeho tělo a pít jeho krev, přišlo jim to natolik absurdní, že
přestali být jeho učedníky. A Ježíš je v tu chvíli nezadržel, aby se jim omluvil, že to bylo jen přirovnání.
Když Ježíš, který je pravda a mluví pravdu, při Poslední večeři řekl: „To je moje tělo, to je moje krev…“,
opravdu tomu tak bylo. A při každé mši slavené podle vzoru Poslední večeře tomu tak je: chléb sice vypadá a chutná jako chléb, ale je to Ježíšovo tělo, narozené z Panny Marie, ukřižované a vzkříšené; víno
voní a chutná jako víno, ale je to Ježíšova krev, prolitá na kříži za všechny na odpuštění hříchů. K přijímání eucharistie tedy přistupujeme s velikou láskou, touhou a úctou jako ke skutečnému Božímu Synu.
Každé gesto přijímání, ať už do úst nebo na ruku, ve stoje nebo v kleče, má tuto víru v Kristovu přítomnost vyjádřit. Také eucharistii uchovávané ve svatostánku nebo přinášené nemocným náleží gesto lásky a
úcty, kterým je pokleknutí. Protože je v proměněném chlebě i po skončení mše skutečně přítomen Ježíš,
velmi nám prospívá jakákoli modlitba před svatostánkem nebo ještě lépe před eucharistií vystavenou v
monstranci. Adorace, klanění, projev víry a důvěry je tichým přebýváním v Ježíšově přítomnosti, díváním
se na něj.
Tento týden si připomínáme:

27. května sv. Augustina z Canterbury, biskupa
30. května SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
začíná devítidenní příprava na slavnost seslání Ducha svatého
31. května Svátek Navštívení Panny Marie
1. června památku sv. Justina, mučedníka

Příští neděli bude 7. neděle velikonoční. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: Skutky apoštolů, kap. 7, verš 55–60
2. čtení: Zjevení sv. Jana, kap. 22, verš 12–14.16–17.20
Evang.: Jan, kap. 17, verš 20–26

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE
Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.

Příležitost ke svaté zpovědi je půl hodiny
Společně se modlíme růženec ve čtvrtek a v sobotu v před každou mší svatou, během adorací a na
požádání i jindy
17.30 hod.
V pátek je po večerní mši svaté půlhodinová tichá adorace

Minulou neděli se při Svatojánské sbírce
na arcidiecézi vybrala částka 33.424 Kč.

Příští neděli 2. června:
- od 19.30 hod. modlitby chval v kryptě



Tuto neděli 26. května:
- při všech bohoslužbách se koná sbírka na
pomoc křesťanům v zemích Blízkého
východu
- mše svatá od 11 hod. především pro
rodiny s dětmi
- od 19.15 hod. v besídce příprava na
biřmování


V pondělí 27. května:
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře
pro mládež


V úterý 28. května:
- od 9 hod. v besídce setkání seniorů
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek
- od 19 hod. v besídce zkouška sboru

Ve středu 29. května:
- od 16 hod. v besídce příprava na první
svaté přijímání a první svatou zpověď
- od 19 hod. ve videosále teologický
klub


Ve čtvrtek 30. května:
- Slavnost Nanebevstoupení Páně
- po večerní mši svaté nebude májová pobožnost a příležitost ke svátosti smíření
bude večer až po mši svaté
- od 17 hod. všechna náboženství
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při
úklidu kostela
- od 19 hod. v knihovně (!) společenství
mladší mládeže
- od 19.15 hod. ve videosále začátek
svatodušní novény s jáhnem Milošem


V pátek 31. května odpoledne odjíždí otec
Jan s naší mládeží na víkendovou
předsvatodušní obnovu do Jesenice u
Rakovníka. Prosíme o modlitbu.


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: 26. května,
dlouhodobá příprava se děje v rámci Rozhovorů o víře pro mládež
 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, 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.
 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

DOTEKY nebe a země. Sborník mapuje
sedm událostí a předmětů, které vycházejí
z dostupných pramenů: Turínské plátno,
Rouška z Manoppella, Zázrak zázraků
v Calandě, Plačící Madona v Syrakusách a
další.
R 87
TICHÝ, Radek: Oremus. Komentář ke
vstupním modlitbám mešní liturgie. Jedná se
o průkopnickou publikaci, jejíž téma bylo
neprávem opomíjeno.
E 65
Půjčujeme ve středu od 16 do 18 h a v neděli od 10 do 11 h

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

