příloha Lastury 22 pro Vaše domácí nástěnky

POZVÁNÍ NA PETROVICKOU KULTURU
2. listopadu 2009 19.00 hod.
Písničkový recitál, na kterém vystoupí známý herec a kytarista

Jiří SCHMITZER

Místo : Kulturní sál Domu občanské vybavenosti
Praha - Petrovice, ul. Edisonova 429
Doprava : stanice Morseova, bus 154 od metra Háje a Skalka
Vstupné 100 Kč
Předprodej vstupenek : Recepce úřadu MČ v úředních hodinách
tel.:

274 860 731

Srdečně zve Kulturní komise RMČ Praha - Petrovice
(další na str.P4)
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PROGRAM V PETROVICKÉ FARNOSTI
PODZIM-ZIMA 2009/2010
25.10.- neděle 9.00 a 10.30 - svátek „Výročí posvěcení kostela“, zároveň
díkůvzdání za úrodu, posvícenské agapé
28.10. - středa - 18.30 koncert „Zpěv srdce“, ze skladeb J.J.Ryby v podání
strahovského varhaníka Vladimíra Roubala
1.11. - neděle – slavnost Všech svatých
2.11. - pondělí – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – 18.30 mše sv., poté
modlitba na hřbitově
4.11. - 1.středa – od 18.30 velké otevřené setkání společenství
10.11. - úterý – 19.00 schůze PRF
19.11. - čtvrtek -16.00 schůzka společenství starších
21.11. – 3. pátek – 19.00 program pro veřejnost
22.11. - neděle – slavnost Krista Krále – 15.00 v sále domu občanské
vybavenosti MČ Praha Petrovice – výroční farní shromáždění
2.12. - 1.středa – od 18.30 velké otevřené setkání společenství
5.12. - sobota – při mši sv. od 18.00 a poté na faře setkání dětí se
sv.Mikulášem a jeho doprovodem
8.12. - úterý – 19.00 schůze PRF
12.12. - sobota – jednodenní adventní rekolekce s františkánem Jakubem
Františkem Sadílkem: O modlitbě...
+ od 16.00 příležitost ke svátosti smíření u více zpovědníků – pro
dospělé i děti!
+ při mši sv. od 18.00 hromadné udělení svátosti pomazání nemocných
(pro přihlášené) – příprava v 17.45!
18.12. - 3. pátek – 19.00 program pro veřejnost
19.12. - sobota – předvánoční úklidová brigáda
24.12. - čtvrtek – Štědrý večer – mše sv. 16.30
25.12. - Narození Páně – mše sv. 0.00, 9.00, 10.30
26.12. - sobota - sv. Štěpána – mše sv. 10.30 (není mše sv. od 18.00!)
27.12. - neděle – sv.Rodiny, obnova manželských slibů
31.12. - 18.00 mše sv. a adorace
1.1.2010 – 9.30 adorace, 10.30 mše sv.
16.1. 2010 – sobota – 14. narozeniny farnosti - 10.30 mše sv., 14.00
program v sále domu občanské vybavenosti MČ Praha - Petrovice
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Pravidelné bohoslužby
neděle: 9.00 a 10.30 hod.
úterý, čtvrtek, pátek a sobota: 18.00 hod.
středa: 18.30 hod. adorace a modlitba chval /
setkání skupin,
20.45 mše sv.
Adorace - výstav Nejsvětější svátosti
každý čtvrtek a každý 1.pátek po mši sv.,do 19.30 hod.
Příležitost k svátosti smíření - před mší svatou, při adoraci
a několikrát za rok po společné kající bohoslužbě s několika zpovědníky

Co se všechno ve farnosti děje:
•
•
•
•
•

setkání starších věkem, i když mladých duchem - 3. čtvrtek v měsíci
v 16.00 hod. - na faře
každé druhé úterý od 18.45 setkání společenství teenagerů
schůzky prezidia Mariiny legie - v úterý v 19.15 hod. na faře
agapé - 3. neděli - neformální setkání po druhé mši sv.- na faře
nebo okolo ní
farní sportování (viz str.P4)

Úřední hodiny na faře
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

10.00 – 18.00
15.00 – 18.00
15.00 – 18.00

adresa: Edisonova 17, 109 00 Praha 10 – Petrovice, telefon: 222956361
duchovní správce: P. Miloš František Převrátil, e-mail:prevrat@volny.cz, mobil: 776 252 251
pastorační asistentky: Ing.Bc.Pavlína Čančarová, mobil: 606188704
Bc.Renata Černá, mobil: 737371721
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FARNÍ TĚLOCVIČENÍ BUDE POKRAČOVAT I V TÉTO SEZÓNĚ
v malé tělocvičně ZŠ Praha – Petrovice (budova Dopplerova
dříve Bellova) –vchod branou proti sokolovně (pizzerie Gladiátor)

a to každé druhé úterý od 18.00 do 19.30 hodin
(jestli se bude jednat o sudé nebo liché týdny, bude ještě upřesněno).

Na programu přednostně volejbal (příp.další míčové hry)
Zájemci se mohou hlásit na kontaktech Lastury, popř. na mobil: 605 235 538

STŘEDU 28.10.2009 OD 18.30 HODIN
DO KOSTELA SV.JAKUBA STARŠÍHO
V PRAZE – PETROVICÍCH
NA

Výbor z autorova vlastního životopisu zpracoval a přednese
VLADIMÍR MATĚJČEK
Varhanní skladby J. J. Ryby hraje VLADIMÍR ROUBAL
Narozen 1. 7. 1965 v Plzni
Varhany studoval na Konzervatoři v Plzni u prof. Jitky Chaloupkové a v Praze u prof. Jana
Hory, improvizaci u prof. Jaroslava Vodrážky.
V letech 1980-1985 působil jako varhaník katedrály sv. Bartoloměje v Plzni, v letech 19851990 jako varhaník a kapelník baziliky sv. Markéty při benediktinském arciopatství v PrazeBřevnově. Od roku 1990 působí jako ředitel chrámové hudby Královské kanonie premonstrátů
v Praze na Strahově. Zde založil chrámový sbor Collegium Strahoviense.
Vyniká svojí schopností improvizace, je držitelem dvou prvních cen na improvizačních
soutěžích (1982, 1988).
Koncertoval v České republice, Německu, Rakousku, Maďarsku, Holandsku, Itálii, Španělsku,
Francii, Polsku, Rumunsku, Moldavii, USA a Japonsku. Natočil řadu CD, zkomponoval hudbu
k několika filmům, spolupracuje s Českých rozhlasem i s rozhlasem v dalších zemích –
Německu, Nizozemí a Japonsku – při nahrávání snímků historických varhan.
V roce 2007 hrál ve strahovské bazilice pro první dámu Spojených států amerických paní Lauru
Bushovou v době oficiální návštěvy prezidenta Spojených států v Praze.

P4

Lastura č. 22/2009– příloha pro vaše domácí nástěnky

