1562

Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

24. května 2020 – 7. neděle velikonoční
Den modliteb za sdělovací prostředky
1. čtení: Skutky apoštolů, kap. 1, verš 12–14
Jednomyslně setrvávali v modlitbách.
Odpověď k žalmu: Aleluja, aleluja, aleluja
2. čtení: 1. list sv. Petra, kap. 4, verš 13–16
Když musíte snášet urážky pro Kristovo jméno, blaze vám.
Evangelium: Jan, kap. 17, verš 1–11a
Otče, oslav svého Syna.
Jako bylo o velikonočních svátcích příčinou naší radosti zmrtvýchvstání Páně, tak je důvodem
naší nynější radosti jeho nanebevstoupení. Připomínáme si a náležitě oslavujeme den, kdy byla
naše nepatrná přirozenost povýšena v Kristu nad všechny andělské sbory a nad všechny nejvyšší
mocnosti a usedla po pravici Boha Otce. To, co z našeho Vykupitele bylo viditelné, skrylo se ve
svátostech. A aby víra byla ještě lepší a pevnější, vystřídalo viditelnou přítomnost jeho učení; jeho
autoritou se má řídit srdce věřících osvícené nebeskými paprsky. Jestliže se nám Boží Syn jako
člověk stal vzdálenějším, nevýslovným způsobem nám začal být bližší svým božstvím.
sv. Lev Veliký
Tento týden si připomínáme: 25. května sv. Bedu Ctihodného, kněze a učitele církve
sv. Marii Magdalénu de Pazzi, pannu
26. května památku sv. Filipa Neriho, kněze
27. května sv. Augustina z Canterbury, biskupa
29. května sv. Pavla VI., papeže
30. května památku sv. Zdislavy
Příští neděli bude Slavnost Seslání Ducha Svatého. Při bohoslužbách budou tato čtení:
1. čtení: Skutky apoštolů, kap. 2, verš 1–11
2. čtení: 1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 12, verš 3b–7.12–13
Evang.: Jan, kap. 20, verš 19–23

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE

Mše svaté s nedělní platností:
Každodenní příležitost ke svátosti smíSobota: 20 hod.
ření je ráno vždy 30 min. před každou mší
Neděle: 7.30, 9, 11, 18, 20 hod.
svatou, večer vždy 45 min přede mší svaVšednodenní mše svaté:
tou a během páteční adorace
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.
Liturgické slavnosti během týdne: ještě 20 hod.
Společně se modlíme růženec ve čtvrtek a v sobotu v 17.30 hod.

Vzhledem k uvolnění karanténních opatření
začínají postupně opět některé pravidelné farní
mimobohoslužebné aktivity (se zachováním
příslušných hygienických a epidemiologických
opatření). Vzhledem k tomu, že je stále nutné
dodržovat patřičné rozestupy, minimálně až do
konce června zůstává nadále rozšířený pořad
bohoslužeb, dá-li Bůh.


V pondělí 25. května:
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře
pro mladší mládež
- od 18.45 hod. kontemplace v kryptě


V úterý 26. května:
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek
- od 19 hod. v knihovně Rozhovory o víře
pro starší mládež


Ve středu 27. května:
- od 9.30 hod. v besídce setkání pro
maminky s dětmi
- od 19 hod. Teologický klub

Ve čtvrtek 28. května:
- od 17 hod. všechna náboženství
- od 18.45 hod. úklid kostela
- od 19 hod. v besídce setkání katechumenů
- od 19 hod. v knihovně seminář o
duchovním životě
- od 20 hod. kontemplace v kryptě


V sobotu 30. května při svatodušní vigilii
od 18 hod. přijmou iniciační svátosti naši
katechumeni a s nimi svátost biřmování
několik našich biřmovanců. Svátost bude
udělovat biskup Karel Herbst. Provázejme
naše biřmovance modlitbou.


Příští neděli 31. května:
- od 19.30 hod. v kryptě modlitby chval


Ve dnech 6. - 9. srpna zveme zájemce do
kláštera bosých karmelitánů ve Slaném na
letní exercicie s jáhnem Milošem.
Přihlášky
a
bližší
informace:
kontemplacevkrypte@gmail.com.


V UPLYNULÉM ROCE se podařilo – i díky
darům dobrodinců – opravit polovinu vnějšího pláště kostela, tedy jižní (k Vinohradské
třídě) a východní stranu (nad zázemím kostela). Celková cena loňských oprav vnějšího
pláště byla 7.463.753 Kč (včetně víceprací a
restaurování vstupních dveří do zázemí),
z čehož, po odečtení dotací, na farnost připadlo 4.298.753 Kč.
Na opravu kostela jsme doposud vybrali
2.108.286 Kč, zbytek oprav farnost zaplatila z
ostatních vlastních zdrojů. Žádné dluhy k
dnešnímu dni nemáme.
V NADCHÁZEJÍCÍM ROCE 2020 bychom
rádi v opravách pokračovali, a to opravou
severní fasády ve smluvní ceně 4.833.090 Kč.
Také bychom rádi dokončili již delší dobu
probíhající opravy interiéru věže (v hodnotě
necelých 500.000 Kč) a pokračovali v postupných drobných opravách.
Z dotačních programů nám na opravu vnějšího pláště pro rok 2020 dotaci přidělila již
Městská část Praha 3, a to ve výši 100.900 Kč.
Další žádosti – v příslušných programech –
máme podány u Ministerstva kultury ČR a
Magistrátu hl. m. Prahy a doufáme v jejich
kladné vyřízení, protože bez nich bychom v
opravách pokračovat bohužel nemohli. Stejně
jako bychom nemohli pokračovat bez laskavé
štědrosti dárců… Podrobné informace, jak na
tento účel přispět, najdete také na našem webu, na nástěnkách a vzadu v kostele na nafocených lístečcích. Za Vaše případné dary
Vám srdečně děkujeme a modlíme se za
Vás. Všem dárcům patří dík.

Výhled farních akcí pro děti a mládež na
léto 2020
 Čundr
pro
starší
děti
a
mládež „Rychlebskými horami 2020“ od 13.
do 18. července
 Velkovýprava
pro starší děti a
mládež „Slovensko 2020“ od 27. července
do 8. srpna
 Dětský tábor „Mariánská 2020“ od 22.
do 29. srpna

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

