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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

31. května 2020 – slavnost Seslání Ducha svatého
1. čtení: Skutky apoštolů, kap. 2, verš 1–11
Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit.
Odpověď k žalmu: Sešli Ducha svého, Hospodine, a obnovíš tvář země, aleluja
2. čtení: 1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 12, verš 3b–7.12–13
My všichni jsme byli pokřtěni jedním Duchem v jedno tělo.
Evangelium: Jan, kap. 20, verš 19–23
Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás: Přijměte Ducha svatého.
Když bylo ke zdárnému konci dovedeno všechno, co mělo být na zemi vykonáno pro naši spásu,
bylo ještě třeba, abychom dostali podíl a účast na božské přirozenosti Slova, to znamená zanechat
svého života, změnit jej v jiný a začít zcela novou existenci pro Boha. Toho však nebylo možno
dosáhnout jinak než ve společenství Ducha svatého. Duch přece všechny, v nichž se usídlil a
přebývá, proměňuje přímo v jiné lidi a dává jim nový život, jak lze snadno každému ukázat na
svědectví Starého i Nového zákona.
sv. Cyril Alexandrijský
Tento týden si připomínáme: 1. června
2. června
3. června
4. června
5. června
6. června

památku Panny Marie, Matky církve
sv. Marcelina a Petra, mučedníky
památku sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
památku sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
sv. Norberta, biskupa

Příští nedělí bude Slavnost Nejsvětější Trojice. Při bohoslužbách budou tato čtení:
1. čtení: 2. kniha Mojžíšova, kap. 34, verš 4b–6.8–9
2. čtení: 2. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 13, verš 11–13
Evang.: Jan, kap. 3, verš 16–18

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: 8, 18 a 20 hod.
Společně se modlíme růženec ve čtvrtek a v sobotu v 17.30 hod.
V červnu je denně (kromě slavnosti Těla a Krve Páně) po večerní mši svaté pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně se svátostným požehnáním
Bože, ty shromažďuješ svou církev ze všech národů a posvěcuješ ji svým svatým Duchem, sesílej hojnost jeho darů celému
světu a společenství věřících provázej působením své milosti, jako na počátku, když se začalo šířit tvé evangelium

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


V pondělí 1. června:
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře
pro mladší mládež
- od 18.45 hod. kontemplace v kryptě


V úterý 2. června:
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek
- od 19 hod. v knihovně Rozhovory o víře
pro starší mládež


Ve středu 3. června:
- od 9.30 hod. v besídce setkání pro
maminky s dětmi
- od 16 hod. v knihovně příprava na první
svaté přijímání
- od 19 hod. Teologický klub

Ve čtvrtek 4. června:
- od 17 hod. všechna náboženství
- od 18.45 hod. úklid kostela
- od 19 hod. v besídce setkání novokřtěnců
- od 20 hod. kontemplace v kryptě


V pátek 5. června je první pátek v měsíci s
obvyklým programem.


Příští neděli 7. června bude další účelová
sbírka na opravu kostela


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
2.110.993 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

