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Velikonoční triduum
Velikonoční triduum (od večerní bohoslužby na Zelený čtvrtek do
nedělní slavnosti Zmrtvýchvstání Páně) stojí v samotném středu
prožívání liturgického roku, vždyť slavíme uskutečnění a dovršení
Božího díla naší spásy skrze Ježíšovu smrt a zmrtvýchvstání! Proto
je velmi důležité prožívat tyto události ve společenství Církve
slavením společných liturgií, zvláště pak aktivní účastí na
velikonoční vigilii, při které se udílejí iniciační svátosti (křest,
biřmování, eucharistie) katechumenům, my ostatní obnovujeme pak
své křestní sliby. Přijměte pozvání ke společným bohoslužbám!
Ježíš Kristus pro nás ukřižovaný a zmrtvýchvstalý ať je naší silou!

Zprávy z farnosti

1. pátek v měsíci – 4. března
První pátek v měsíci připadá na 4. března. Mše svatá bude od 18.00
hodin, od 17.30 hodin pak bude modlitba křížové cesty a příležitost
k přijetí svátosti smíření.
Příprava na přijetí svátosti biřmování
Také v měsíci březnu (v sobotu 5.3. a 19.3. od 9.00 hodin) bude na faře
pokračovat příprava na přijetí svátosti biřmování. Tu bude v naší
farnosti udílet biskup Václav Malý v neděli 1. května 2016.
Modlitba křížové cesty – 13. března
Kromě pátečních pobožností „křížové cesty“ od 17.30 hodin bude tato
pobožnost i v neděli 13. března od 15.00 hodin s následným
programem, který připravuje farnost Matky Boží před Týnem.
Slavnost sv. Josefa – 19. března
Na sobotu 19. března připadá slavnost sv. Josefa. Mše svatá s liturgií
slavnosti bude v našem kostele slavena od 8.00 hodin.
Úklid kostela před Velikonocemi – 19. března
V sobotu 19. března od 9.00 hodin prosíme o pomoc při úklidu našeho
kostela před Velikonocemi. Za Vaši pomoc děkujeme.
Zvláštní příležitost ke slavení svátosti smíření – 22. března
V úterý 22. března bude příležitost k přijetí svátosti smíření, a to od
18.00 – 20.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Sbírka na podporu „Setkání mládeže“ v Krakowě – 6. března
V neděli 6. března vykonáme sbírku, která bude ve prospěch
připravovaného letního „Setkání mládeže“ v Krakowě.
Sbírky na podporu charitativní činnosti a na „Svatou zemi“
V neděli 13. března bude sbírka zaslána ve prospěch charitativní
činnosti v naší arcidiecézi. Na Velký pátek 25. března se připojíme
ke sbírce na podporu křesťanů ve „Svaté zemi“.
Kostel bude (kromě bohoslužeb) otevřený k modlitbám:
• Zelený čtvrtek 24.3. od 19.00 – 20.00 hodin,
• Velký pátek 25.3. od 15.30 – 18.00 a od 19.15 – 20.00 hodin,
• Bílá sobota 26.3. od 9.00 – 15.00 hodin.
Žehnání pokrmů o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně
V životě prvních křesťanů na eucharistickou slavnost zpravidla
bezprostředně navazovala hostina (tzv. „agapé“). Proto se tradičně o
slavnosti Zmrtvýchvstání Páně žehnají pokrmy, které umocňují
sváteční atmosféru kolem velikonočního stolu v našich rodinách.
Žehnání pokrmů bude v závěru ranní a dopolední bohoslužby.

Z vikariátu a odjinud
Vikariátní konference – 15. března
Setkání kněží našeho III. pražského vikariátu, při kterém se též
modlíme za naše farnosti, se koná v úterý 15.3. v Michli.
Missa chrismatis – 24. března
Mše svatá s obnovou kněžských slibů a svěcením olejů se na Zelený
čtvrtek 24.3. koná v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava od 9.30
hodin. Ke slavnostní liturgii jsou všichni věřící zváni!
Velikonoce na Karlštejně – 27. března
V neděli 27.3. od 14.00 hodin – o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně – bude
u příležitosti výročí založení karlštejnské kapituly (27.3.1357)
sloužena v kapitulním kostele Nanebevzetí Panny Marie slavnostní
liturgie. Hlavním celebrantem bude P. Stanislaw Góra, kanovník.
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Úřední hodiny na faře:
Středa
14.00 – 16.00
Čtvrtek
14.00 – 16.00
Kontakt s knězem je možný také v kostele po bohoslužbách,
případně i jindy podle možností a dohody.

Kontakty:
Farář: P. Mgr. Josef Pecinovský
Mobil: 733 741 505; e-mail: j.pecinovsky@seznam.cz
Adresa fary: K dolům 31/5, 143 00 – Praha 4
Internetová adresa: www.modranskafarnost.cz
Číslo farního účtu: 191195305/0300
Svátost smíření: půl hodiny před každou mší, jinak dle domluvy.
Návštěvy nemocných: obvykle ve čtvrtek dopoledne, v nutných

případech je pak možné volat kdykoli na 733 741 505.

Příprava dospělých ke křtu: ve školním roce ve středu od 16.00
hodin ve farní kanceláři (o prázdninách po předchozí domluvě).

Biblické hodiny: pravidelně každou středu od 19.00 hodin
v přízemí fary. Setkání vede pan Robert Müller.

Výuka náboženství ve školním roce 2015 - 2016:
Úterý
1.- 2. třída
3.- 4. třída
5.- 6. třída

16.30 – 17.15

Čtvrtek
15.30 – 16.15
16.20 – 17.05

Vyučuje
D. Feranc
D. Feranc
M. Krejčová

Modřanský chrámový sbor:
Sbormistr Mgr. Pavel Polášek, tel. 602 441 064
Zkoušky sboru se konají obvykle v pondělí od 19 hodin na faře.

Farní charita:
Charita je otevřena vždy ve čtvrtek mezi 16.00 – 17.30 hodinou v
ulici Zátišská 1914/1, Praha 4 – Modřany (poblíž otočky autobusu
č. 173, v suterénní garáži, pod družstvem Spektra)
Bližší informace podá paní Milada Vernerová, tel.: 604 346 385.

Modlitba měsíce:
„Za katechumeny a všechny nově pokřtěné “
Zpravodaj vydává Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie,
dolům 31/5, 143 00 Praha 12, a to výhradně pro svou vnitřní potřebu.
V elektronické podobě je uložen na stránkách farnosti www.modranska.farnost.cz
Příspěvek je dobrovolný, číslo účtu farnosti: 191195305/0300.
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