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Zpravodaj Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba Staršího v Praze–Petrovicích

My tři (…) králové jdeme k Vám
Se začátkem nového kalendářního roku 2018 se konala tradiční Tříkrálová sbírka. Z naší farnosti se vydala
skupina
tří
králů
do
petrovických ulic, aby se zapojila do této
celonárodní akce. V kostýmech
a s královskými korunami na hlavách měli
připravený repertoár vánočních
koled. Cíl byl jasný – přinést lidem trochu
radosti a dobré nálady a také
jim popřát všechno dobré do nového roku.
Toto mohli dělat proto, že o
Vánocích potkali Ježíška.
Kolemdoucí se zastavovali a
poslouchali, maminky s malými dětmi si
dělaly společné fotografie třech
králů se svými ratolestmi, někteří
zatleskali. Všichni přispěli do
zapečetěné kasičky s logem Charity, kterou
nesl jeden z králů. Peníze pak
poputují k těm, kteří nemají takové štěstí
jaké má většina z nás. Byli tam
též lidé, kteří hodně spěchali a neměli čas
nebo zájem si poslechnout
dobrou zvěst v koledách. Ani toto nemohlo
rozladit Dominiku, Aničku a
Juraje v jejich misii. Byť počasí nepřálo,
mrholilo a byla zima, tři
králové odcházeli po ukončení koledování
spokojeni a v dobré náladě. Proč? Protože mezi svým pohodlím a obětováním svého času pro dobro druhé
vybrali tu druhou možnost.
otec Miroslav
Ukliďme si, prosím.
Kostel uklízí dobrovolníci každý druhý a čtvrtý pátek po mši svaté.
O úklid Camina se stará malá skupinka farníků. Úklid probíhá v pondělí v době
mezi desátou až čtvrtou hodinou a v pátek od čtyř hodin odpoledne. Vždy po
předchozí domluvě o dnu a hodině. Hledáme další dobrovolníky – dobrovolnice, kteří
by se chtěli do tohoto úklidu zapojit.
Pro úklid Camina se přihlaste Renatě Šimkové, nebo Jiřině Němcové – pro bližší
upřesnění dne a hodiny, pro úklid kostela není zapotřebí se předem domlouvat.
Děkujeme za pomoc
Jiřina Němcová
PETROVICKÝ FARNÍ KALENDÁŘ OD ÚNORA DO BŘEZNA 2018…
neděle 4.2. od 11.00 do 17.00 nebo dál… farní masopust
sobota 10.2. - 18.00 mše sv. – při mši ní udělování sv.pomazání nemocných (pro předem přihlášené)
středa 14.2. - 9.30 Kamínek, setkání společenství rodičů a dětí, začátek v kostele
Popeleční středa - 18.30 mše sv. s udílením popelce, den přísného postu, začátek postní doby
čtvrtek 15.2. – 15.30 setkání společenství seniorů
pátek 16.2. a další pátky postní doby (23.2., 2.3., 9.3., 16.3., 23.3.2018) - 17.15 křížová cesta
neděle 18.2. - 1.neděle postní - začátek bližší přípravy pro čekatele křtu, v následujích postních nedělích jejich
skrutinia a předávání "pokladů víry"
středa 21.2. a další středy - 18.45 otevřené „Hovory o víře“, 20.20 modlitba před Nejsv.svátostí, 20.45 mše sv.
středa 28.2. - 9.30 Kamínek, setkání společenství rodičů a dětí, začátek v kostele
středa 14.3. - 9.30 Kamínek, setkání společenství rodičů a dětí, začátek v kostele
čtvrtek 15.3. – 15.30 setkání společenství seniorů
pondělí 19.3. - slavnost sv.Josefa

neděle 25.3. (ve 2.00 začíná letní čas!) - Květná neděle, 8.30 a 10.00 mše sv., začínají průvodem s ratolestmi,
pašije, začátek Sv. týdne
středa 28.3. - 9.30 Kamínek, setkání společenství rodičů a dětí, začátek v kostele
čtvrtek 29.3. - Zelený čtvrtek, dopoledne v katedrále Missa chrismatis,
ve farnosti 18.00 mše sv. na památku Poslední večeře Páně, s mytím nohou, poté Getsemanské bdění
pátek 30.3. - Velký pátek, 10.00 křížová cesta s dětmi v kostele a venku, 15.00 křížová cesta v kostele,
18.00 Velkopáteční obřady
sobota 31.3. - Bílá sobota, 9.00 modlitba u Božího hrobu, ranní chvály a modlitba se čtením, poslední přípravné
obřady s čekateli křtu
-večer začíná Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně - 21.00 hlavní velikonoční bohoslužba, nejprve u ohně,
pak průvod s paškálem, obřady světla, chvalozpěv velikonoční svíce, čtení ze Starého zákona, epištola,
Evangelium, křestní obřady, další obřady mše sv., poté velikonoční agapé
neděle 1.4. - slavnost Vzkříšeného Krista - mše sv. 8.30, 10.00

DO KONCE ÚNORA MOŽNOSTI REZERVACE MÍST NA FARNÍCH POBYTOVÝCH AKCÍCH:
Farní prodloužený víkend
Bílá Voda, Jesenicko
Termín: od pátku 4.5.
do úterý 8.5. 2018.
Doprava: auty, asi 3 hodiny,
cestou tam nebo zpět možná
zastávka u otce Romualda
v Kudowa Zdrój.
Ubytování: 12 dvojlůžkových
pokojů, možnosti přistýlek.
Náklady minimální. Na hranicích
s Polskem, pod Borůvkovou horou (899 m n.m.).

Farní dovolená:
Lotyšsko srpen 2018
Po krásných farních dovolených na
Moravě, Slovensku, v Německu zveme
nyní do Pobaltí. Dzintari je lokalita
lázeňského střediska Jūrmala půl hodiny
vlakem od hlavního města Rigy,
čtvrthodinu chůze borovým lesem je
„nekonečné“ písečné pobřeží Baltu.
Termín: cca od 1.8. do 17.8. 2018.
Doprava: individuální autem
cca 1400 km (15 hodin) nebo letecky přímý let Praha-Riga-Praha (2 hod),
cena letenky přibližně 3500 Kč.
Ubytování v rekolekčním domě
uprostřed lesa za 10 EUR /den (včetně
povlečení, bez jídla, bez povlečení pouze
7 EUR). K dispozici kuchyň, lednice,
elektrický a plynový sporák, koupelny, obývací pokoje, jídelna a kaple.
Všude kolem jsou obchody s potravinami a dá se platit platební kartou, nebo EUR.
Možnost pěší pouti do mariánské svatyně v Aglona, na několik dní farní dovolené, pro zájemce, 100 – 300 km…
ostatní mohou zůstat „na chatě“ u moře, vyjet na prohlídku Rigy…
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