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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

26. června 2016 – 13. neděle v mezidobí
1. čtení: 1. kniha Královská, kap. 19, verš 16b.19–21
Elizeus vstal, šel za Eliášem a sloužil mu.
Odpověď k žalmu: Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli
2. čtení: list sv. Pavla Galaťanům, kap. 5, verš 1.13–18
Byli jste povoláni ke svobodě.
Evangelium: Lukáš, kap. 9, verš 51–62
Pevně se rozhodl jít do Jeruzaléma. Půjdu za tebou všude, kam půjdeš.
Vidět Boha však znamená věčný život! Avšak není možné, aby Boha bylo vidět - dosvědčují to
sloupové víry – Jan, Pavel i Mojžíš. Netočí se ti hlava z hlubiny, která se při těch slovech otvírá?
Je-li Bůh život, pak, kdo ho nevidí, nevidí život. Boha však vidět nelze, jak svědčí proroci a apoštolové, které Bůh poslal. V co tedy může člověk vůbec ještě doufat? Pán však ochabující naději
pozvedá a dodává jí sílu. Stejně jako to učinil Petrovi: když byl v nebezpečí, že zmizí v hlubině,
opět ho postavil na klidnou vodní hladinu, že se o ni mohl při chůzi opřít. z homilií sv. Řehoře z Nyssy
Tento týden si připomínáme: 27. června
28. června
29. června
30. června

sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve
sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, apoštolů
svaté prvomučedníky římské

Příští neděli bude 14. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: Izaiáš, kap. 66, verš 10–14c
2. čtení: list sv. Pavla Galaťanům, kap. 6, verš 14–18
Evang.: Lukáš, kap. 10, verš 1–12.17–20

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE

Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.
V červnu je denně po večerní mši svaté pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně se svátost- Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl
ným požehnáním
hodiny před každou mší svatou, během adorací
Ve čtvrtek a v sobotu od 17.30 hod. je společná nebo dle domluvy s knězem
modlitba růžence
V pátek po večerní mši svaté je půlhodinová
tichá adorace
Bože, ty jsi světlo a nejsou v tobě žádné temnoty, tys nás přijal za vlastní, a tím jsi nás učinil syny světla;
dej, ať v nás nenajde místo temnota bludů, ale ať v nás září světlo tvé pravdy.

Tuto neděli 26. června:
- je Svatopetrská sbírka na bohoslovce
- od 15 hod. zveme všechny farníky do prostor zahrady na farní odpoledne. Budeme
rádi, když podle svých možností přinesete
něco k společnému občerstvení
- od 19.30 hod. v kryptě modlitba chval
organizovaná našimi mladými.


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


V úterý 28. června:
- od 19.30 hod. koncert duchovní hudby.


Ve středu 29. června:
- od 19 hod. ve videosále Teologický
klub.


Ve čtvrtek 30. června:
- nebudou náboženství
- od 18 hod. mše svatá ke konci školního
roku.


Od 1. července odpadají všechny mimobohoslužebné aktivity, bohoslužebný pořádek zůstává nezměněn. Během letních
prázdnin nebude vycházet farní zpravodaj,
aktuální informace budou zveřejněny na
webu a v ohláškách.
Bližší informace a přihlášky na jednotlivé akce jsou u
otce Jana nebo na našich web stránkách ve složce
„AKTIVITY/AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ“

Účast na Světovém dni mládeže
v Krakově 20. (25.) do 31. července
2016
 je
třeba
se
přihlásit
na


http://signaly.bluepro.cz/krakov/index.php

 pokud chcete jet společně, napište do poznámky, že chcete jet v autobuse s P. Janem Houkalem
 Letní turistická „čundrovýprava“ pro





starší děti a mládež 8. až 13. srpna
2016
Letní farní tábor pro děti na Mariánské od 22. do 29. srpna 2016 (kapacita
naplněná)
Podzimní duchovní obnova pro starší
děti a mládež se bude konat od 14. do
16. října 2016

Farní charita, její vznik a zahájení činnosti
V roce 2015 se začala utvářet myšlenka založení
farní charity při naší farnosti. O její registraci
bylo zažádáno 10. listopadu 2015. Zřizovatelem je
Arcibiskupství pražské, nadřízeným orgánem je
Arcidiecézní charita Praha. Začátky činnosti se
už projevily v pomoci některým seniorům a pomocí skupiny našich farníků třem syrským (muslimským) rodinám, které v ČR dostaly azyl. Ředitelem se stal Zbyněk Podskalský, který převzal
jmenovací dekret z rukou prezidenta Arcidiecézní charity Praha při večerní mši svaté 20. dubna
2016. První společné setkání těch, kteří se již na
činnosti začali podílet, bylo 16. června 2016. Zúčastnilo se jí cca 15 farníků a otec Jan. Jako host
se zúčastnil ředitel Arcidiecézní charity Praha
pan Němec, který také pronesl pár slov s doporučením další organizace a také ocenil, že u nás
charitní iniciativa vznikla a rozvíjí se za podpory
našeho pana faráře. Ze společného zasedání
vznikl a byl zvolen pětičlenný výbor s tím, že
činnost bude rozdělena zatím do tří oblastí: pomoc matkám s dětmi a potřebným rodinám
s dětmi, pomoc migrantům a pomoc při jejich
integraci a pomoc seniorům. Do výboru byli
většinou přítomných zvoleni krom ředitele pana
Podskalského, také otec Jan Houkal, pro oblast
migrační a integrační Bořivoj Tydlitát, který se již
delší dobu této činnosti věnuje, pro oblast činnosti pro rodiny s dětmi Radka Válková a pro
oblast pomoci seniorům Helena Mejvaldová.
Farní charita se poprvé představí na našem farním odpoledni dne 24. června 2016, kde předloží
své logo, sdělí základní informace a bude připravena kasička pro případné peněžní dary farníků.
Naše farní charita má již svůj účet u Raiffeisenbank: č. ú. 130139/5500, kam mohou dárci
přispívat své finanční dary. Jeden farník už přispěl částkou 20 000,- Kč. Děkujeme.

Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně
130 00 Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 19
www.srdcepane.cz
Pouze pro vnitřní potřebu farnosti. Neprodejné.
VYTISKL OTOKAR FASTER, VINOHRADSKÁ 28, 120 00 PRAHA 2, tel/fax/zázn. 222 517 634, mob. 604 438 141, e-mail tisk.faster@seznam.cz, www.faster.webzdarma.cz

