Bohoslužby o Velikonocích

MÁVÁTKO

Zelený čtvrtek - mše svatá na památku Večeře Páně
sv. Matěj - 18.00 hod. a poté adorace do 22.00 hod.
sv. Václav - 18.00 hod.
Velký pátek - obřady na památku umučení Páně
sv. Matěj - 18.00 hod., křížová cesta v 17.30 hod. Po obřadech adorace u
Božího hrobu do 24.00 hod.
sv. Václav - 18.00 hod., křížová cesta v 15.00 hod.
Bílá sobota - den bdění u Božího hrobu
sv. Matěj - adorace u Božího hrobu od 10.00 hod do 18.00 hod.
Velikonoční vigilie - obřady na památku Vzkříšení Páně
sv. Matěj - 19.00 hod.
sv. Václav - 18.30 hod.
Neděle - slavnost Zmrtvýchvstání Páně
sv. Matěj - 8.00 a 10.00 hod.
sv. Václav - 9.00 a 18.00 hod.
sv. Václav (kaple v Suchdole) - 10.30 hod.
Pondělí v oktávu velikonočním
sv. Matěj - 8.00 a 10.00 hod.
sv. Václav - 9.00 a 18.00 hod.
	
  

Mávátko vydává ŘK farnost u kostela sv. Matěje, U Matěje 2,
Praha 6, matejfarnost@centrum.cz , www.matejstranti.com
Připomínky, náměty a dotazy k Mávátku na mailu:
lukys@matejstranti.com

Informační občasník farnosti sv. Matěje
Číslo 33

březen-duben 2013

zdarma

Milí farníci,
Popeleční středou jsme vstoupili do postní doby, která nás vede
k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti,
sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů. Jako
křesťané jsme si dali posypat hlavu popelem na znamení, že jsme
hříšní a chceme konat pokání.
Ačkoli jsme prach a v prach se obrátíme, přece jen věříme, že
Bůh nám odpustí a vzkřísí nás k novému životu, tak jako vzkřísil
svého Syna a našeho Pána - Ježíše Krista. Proto si každý rok
vyznačujeme program na tuto dobu. Církev nám doporučuje,
abychom se v tomto čase víc modlili, víc dávali almužnu a víc se
postili.
Modlitba nás sjednocuje s Bohem, je to náš osobní rozhovor,
setkání se s ním. Můžeme se v ní s Bohem podělit o své starosti,
problémy a také i radosti. >>>

Almužna říká nám, abychom nezapomínali na druhé, na ty, kteří
potřebují naši pomoc - může být poukázána různým způsobem,
nejen finanční částkou. Půst se neomezuje jenom na jídlo, může se
týkat i jiných věcí, a zvláště těch, které máme rádi.
Na začátku této doby děláme si různé předsevzetí zbavit se
zlého a dělat dobro. Ať tento program pomůže nám dobře prožít
tuto postní dobu, a tak se dobře připravit na oslavu Vzkříšení Páně.
P. Krzysztof

Křížové cesty v době postní
V kostele sv. Matěje každou neděli od 15.00:
3.3. - III. neděle postní - matky
10.3. - IV. neděle postní - kněží
17.3. -V. neděle postní - mládež
24.3. - VI. neděle postní (Květná) - děti
V kostele sv. Václava každou neděli od 17.25:
10.3. - IV. neděle postní - dětská křížová cesta

Misijní koláč
Srdečně zveme všechny farníky na tradiční akci Misijní koláč, která
se letos uskuteční v neděli 10. března po každé mši svaté v areálu
fary sv. Matěje, na kávu, čaj a zákusky. Občerstvení bude možno
zakoupit ve stánku před farou a zároveň finančně přispět na
dobročinné účely. Prosíme všechny, kdo budou ochotni akci
podpořit upečením koláče, buchty, atd., aby své výtvory pokud
možno odevzdali v sobotu 9.3. na faře, v neděli ráno nebo jinak
předali po dohodě s Lucií Chmelovou (tel. 604 126 643).

Web o páteru Machači
Na stránkách www.patermachac.cz najdete prvotní verzi webu,
který je tematicky zaměřený na osobnost našeho dřívějšího pátera
otce Jana Machače. Cílem projektu je postupně nashromáždit co
nejvíce informací, dokumentů, vzpomínek, obrázků, videonahrávek
apod., které se jakkoliv dotýkají osobnosti otce Machače. Velmi
uvítáme vaši pomoc, připomínky či přímo příspěvky, které by
mohly být na těchto stránkách použity.

Jarní brigáda
Oslava svátku sv. Matěje
Bitva se vším nežádoucím, co na našem kostelíčku, faře a zahradě
zanechaly dlouhé zimní měsíce, se odehraje v sobotu 23. března od
9.00. Prosíme všechny muže, aby dorazili v plné zbroji. Na ženy se
těší lehčí úklidové práce a příprava několikachodové svačiny!
Pestrý pracovní program zajištěn také pro děti:)

Oslava u příležitosti svátku patrona našeho kostela sv. Matěje se
letos uskuteční v neděli 12. května odpoledne na farní zahradě.
Poutní mše svatá bude celebrována přímo v den svátku - v úterý
14. května v 18.00.

