
 

  Svatodušní zprávy

  «  Těšíme  se  a  připravujeme  na Noc  kostelů.
Potřebujeme pomocníky, zejména na večer 9.6.

  3.6. v katedrále vstoupili do katechumenátu naši
čtyři  noví  dospělí katechumeni  Lenka,  Aneta,  Jiří
a  Filip.  Již  tímto  krokem  byli  pražským
arcibiskupem přijati za členy (jakési novice) Církve.
Všichni jsou absolventi Alfa kursů. V září začíná
další běh – pro všechny hledající, kteří kursy ještě
neabsolvovali. Prosíme, šiřte s námi toto pozvání.

  Od 1.7. v naší farnosti jako farní vikář (říkávalo se
„kaplan“) nastupuje P. Ing. Miroslav Verčimák.

 Děkujeme za dosavadní pomoc P. Pavlu Žákovi,
který zde bude působit do 30.6.

Těšíme se na první svaté přijímání Martinky, Anežky a Martina v neděli 11.6. při mši sv. od 9.30…
rodiče všech tří dětí připravují oslavu spolu s celou naší farností, to je vynikající nápad…zvou nás
všechny…  děti  s  námi budou přijímat  Eucharistii  ze  stolu Páně a  my spoluúčastí  na  této oslavě
prožijeme s nimi Boží radost.

Během pouti k hrobu sv.Jakuba, našeho patrona, se chceme snažit posílat dost zpráv z cesty a prosíme,
abyste s námi  putovali duchovně. I  my se za Vás budeme denně modlit, zvláště při mši sv., kterou
denně slavíváme.

Nabízíme krásnou fotopublikaci Camino sv.Jakuba – pro Vás, podporovatele splácení stavby našeho
krásného farního domu – zbývá splatit přes 6 milionů Kč.

Rodiče vyzýváme, aby dbali na křesťanské vzdělání svých dětí, jak v rodině, tak ve škole nebo ve
farnosti.  Proto před začátkem nového školního roku prosíme o přihlašování dětí na náboženskou
výchovu ve farnosti.

Měli jedno srdce (Skutky apoštolů 4,32)
Letnice  pro  židovský  národ  znamenaly  připomínku  daru  Zákona  od  Hospodina,  na  hoře  Sinai,
Mojžíšovým prostřednictvím, na kamenných deskách.
Při seslání Ducha svatého vtiskl Pán svou vůli do srdcí těch, kteří po Božím Duchu toužili a modlili se
za Jeho přijetí. 
Už pro ně nebylo hlavně „Musíš-nesmíš“, ale nově „Chci, protože můj Pán chce“. Tato změna srdce se
znovu zpřítomňuje i v dnešní Církvi v srdcích Těch, kteří to chtějí. To se pak zřetelně projevuje v životě
společenství.  Potřebujeme  to,  abychom  nezůstávali  uzavření  do  sebe,  zranění,  smutní,  kriticky
destruktivní, neplodní.
I v naší farnosti můžeme poznávat Ježíšovu vůli vytvářet z nás živé společenství. Spolu sloužit šíření
Božího království.
K tomu Vás zvu, prosím o pomoc, vždyť je tu tolik práce, žehnám Vám a přeji krásné léto od Letnic
stále dál. Kristův a Váš kněz František
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PETROVICKÝ FARNÍ KALENDÁŘ – ČERVEN-ZÁŘÍ 2017…

Pravidelné bohoslužby a setkání (není-li uvedeno jinak): 
         neděle – 9.30 mše sv.

úterý v červnu a v září - 18.00 mše sv.
středa 7.6.,14.6.,6.9.,13.9.,20.9.,27.9.–19.00 hovory o víře+20.45 mše sv.

čtvrtek (mimo 28.9.) - 18.00 mše sv.
pátek v červnu a v září - 18.00 mše sv.

sobota - 18.00 mše sv.

Mimořádnosti:
 neděle 4.6. - slavnost Seslání Ducha svatého – mše sv. 9.30 s obnovou

biřmovacích závazků, od 16.00 svatodušní agapé „Petrovické Letnice“
u ohně na zahradě Camina nebo u krbových kamen

 pátek 9.6. - Noc kostelů – odpoledne až večer program pro dospělé i děti
 neděle 11.6. - 9.30 mše sv. - první sv. přijímání dětí, po mši svaté společné

pohoštění a společná oslava s celou farností
 středa 14.6. - 9.30 - Kamínek, setkání dětí a rodičů v Caminu  dále podle

domluvy rodičů)
 středa 14.6. - 16.30 poslední setkání náb.výchovy dětí před prázdninami
 čtvrtek 15.6. - slavnost Těla a Krve Kristovy - 18.00 mše sv. a adorace,

požehnání svatojakubským poutníkům
 od 16.6. do 14.7. - Camino - poslední etapa farní pouti 

Praha-Santiago de Compostela – „konec světa“ mys Finisterra
 neděle 30.7. - 9.30 poutní mše sv., oslava sv.Jakuba, patrona farnosti

a slavnostní agapé
 neděle 3.9. - 9.30 mše sv. s požehnáním žákům, studentům, učitelům

a vychovatelům
 čtvrtek 28.9. -  pouť na svatováclavskou slavnost ve Staré Boleslavi,  ve

farnosti se mše sv. mimořádně NEKONÁ
 středa 4.10. - 16.30 první setkání náboženské výchovy dětí
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