Ohlédnutí za poslední dobou

MÁVÁTKO

V neděli 6. ledna se v našem kostele uskutečnil Tříkrálový koncert.
Hromniční koncert se konal v sobotu 3. února v podání souborů
Hora Fugit a Ludus Musicus.
V sobotu 24. února proběhla ve farnosti StaroMatějská pouť.
Program začal na faře povídáním o nešporách, následovalo procesí
do kostela, kde se konala modlitba nešpor a požehnání.
V sobotu 17. března vyrazily děti na jarní výlet, v kostele a na faře
mezitím proběhla jarní brigáda.
Při mši svaté v neděli 18. března byli představeni noví služebníci
eucharistie z řad našich farníků. Po skončení bohoslužby jsme se
sešli na faře k posezení u kávy a občerstvení.
Na webu www.matejstranti.com bylo zahájeno přihlašování na
letní tábor v Hrádku u Vlašimi. Přihlásit děti je možné do 1. června.
Děkujeme všem, kdo s děním ve farnosti a organizací akcí jakkoliv
pomáhají.
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 45

Velikonoce 2018

zdarma

Sestry a bratři,
stojíme na prahu Svatého týdne, dní, které vyvrcholí chvílí, kdy
budeme o Svaté noci, při slavení Velikonoční vigílie, s rozžatou svící
obnovovat své křestní závazky. Je to zároveň chvíle, kdy církev vítá
do svých řad nové křesťany. Také naše farní komunita se může
radovat z toho, že sedm bratří a sester přijme křest, biřmování a
Eucharistii a stanou se tak jedněmi z nás, Kristových učedníků.
Přijmeme je s radostí, zájmem, otevřenou náručí, vstřícností,
bratrstvím, láskou? Velikonoce tedy nejsou pro nás svátky jara (však
letos to i počasí dosvědčuje), nejsou to ani svátky lidových tradic,
pomlázky či malovaných vajíček. Jsou to svátky, kdy si máme opět
my křesťané uvědomit svou křesťanskou a katolickou identitu.
Kristovým zmrtvýchvstáním vznikla církev, která žije již dva tisíce
let. Každý z nás je její součástí, vytváří její dějiny, každý z nás je
církev. Proto vám všem ze srdce přeji, abychom Velikonoce prožili
jako probuzení, či jako znovu nalezení své křesťanské identity,
abychom opět objevili, že patříme k sobě, patříme Kristu a na každém
z nás záleží, jak bude naše společenství, naše farní rodina, vypadat a
vzkvétat.
Váš P. Matúš

Ohlášky na nejbližší dobu

Bohoslužby o Velikonocích

Chystané akce

Květná neděle
Sv. Matěj
8:00 a 10:00
Sv. Václav
9:00 a 18:00, 17:25 křížová cesta

6.5. Udílení svátosti biřmování v kostele sv. Matěje za účasti
arcibiskupa Dominika kardinála Duky.
13.5. Pouť k patronovi našeho kostela sv. Matěji, slavnostní
mše svatá v 10:00.
20.5. Seslání Ducha svatého, první svaté přijímání
25.5. Jubilejní 10. ročník Noci kostelů. Zájemci a pomoc
s organizací programu v kostele sv. Matěje jsou vítáni u
Lukáše Seidla.
26.5. Pouť v kapli Nejsvětější Trojice - Sedlec
27.5. Nejsvětější Trojice - pouť v kapli Nejsvětější Trojice na
Hadovce.

Zelený čtvrtek
Sv. Matěj
18:00
Sv. Václav
18:00
Velký pátek
Sv. Matěj
Sv. Václav

15:00 křížová cesta, 18:00 obřady
15:00 křížová cesta, 15:30 obřady

Velikonoční vigilie
Sv. Matěj
20:00
Sv. Václav
19:30
Neděle Zmrtvýchvstání Páně
Sv. Matěj
8:00 a 10:00
Sv. Václav
9:00 a 18:00

Farní káva
Rádi bychom po příjemném setkání v neděli 18. března navázali na
tradici farní kávy po nedělní ranní mši svaté. Prozatím bychom se
setkávali vždy jednou měsíčně. Další posezení se uskuteční v neděli
15. dubna. Vítání jsou všichni, kdo jsou ochotni s přípravou farní
kávy pomoci.

Pondělí v oktávu velikonočním
Sv. Matěj
8:00
Sv. Václav
9:00

