Stvořil Bůh ratolest,
bych mohl věnce vázat.
Děkuji za bolest,
jež učí mě se tázat.
Děkuji za nezdar,
jenž naučí mne píli,
bych mohl přinést dar,
byť nezbývalo síly.
Děkuji za slabost,
jež pokoře mě učí,
pokoře pro radost,
pokoře bez područí.
Děkuji za slzy,
ty naučí mne citu
k živým, již žalují
a křičí po soucitu.
Pro touhu po kráse
děkuji za ošklivost,
za to, že utká se
láska a nevraživost.

DOBRÁ ZPRÁVA
Občasník římskokatolické farnosti
sv. Ludmily na pražských Vinohradech

Pravidelné mše svaté:

neděle v 9 hod., 11 hod., 16.30 hod.
pondělí až sobota v 16.30 hod.

Další bohoslužby:
na první pátek v měsíci je adorace ve 14 hod.
příležitost ke svaté zpovědi je vždy půl hodiny
před mší svatou a kdykoliv na požádání
na první pátek od 15 hod.
Každý 2. čtvrtek v měsíci v kapli sv. Anežky
v Lublaňské ulici č. 44 mše svatá ve 20 hodin
(kromě července a srpna)

Pro sladkost usnutí
děkuji za únavu.
Za ohně vzplanutí
i za šumění splavu.
Děkuji za žízeň,
jež slabost prozradila,
Děkuji za trýzeň,
jež zdokonalí díla.
Za to, že miluji,
byť strach mi srdce svíral.
Beránku, děkuji,
marně jsi neumíral.
Karel Kryl
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Občasník římskokatolické farnosti sv. Ludmily
na pražských Vinohradech

VELIKONOČNÍ TRIDUUM
18. 4. čtvrtek
ZELENÝ ČTVRTEK
16.30 hod. mše svatá na památku Večeře Páně
s obřadem mytí nohou apoštolům
po bohoslužbě je tichá modlitba
21 – 22 hod. noční bdění v Getsemanské zahradě
modlitba, zpěv a meditace
19. 4. pátek
VELKÝ PÁTEK – den přísného půstu
15 hod. modlitba křížové cesty
16.30 hod. Velkopáteční obřady

11. 5. sobota
Farní den od 15 hodin na Břevnově
24. 5. pátek
NOC KOSTELŮ
16.30 – 23 hod. všichni jste srdečně vítáni
26. 5. neděle
11 hod. mše svatá
při ní udělí biskup Václav Malý svátost biřmování
****

ARCIDIECEZNÍ
EUCHARISTICKÝ KONGRES

20. 4. sobota
BÍLÁ SOBOTA
10 – 17 hod. návštěva Božího hrobu
20.30 hod. velikonoční vigilie se křtem dospělých

30. 5. čtvrtek
Eucharistický den v naší farnosti
s biskupem Zdeňkem Wasserbauerem

21. 4. neděle
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ
9 hod. / 11 hod. / 16.30 hod. mše svatá
při nich proběhne žehnání pokrmů

20. 6. čtvrtek
SLAVNOST BOŽÍHO TĚLA CELÉ PRAHY
17 hod. mše svatá
katedrála sv. Víta spojená se slavnostním průvodem
s Nejsvětější Svátostí oltářní na Strahov

22. 4. pondělí
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
11 hod. / 16.30 hod. mše svatá

Náš kostel bude během velikonočních svátků
přístupný každý den od 10 do 16 hodin.
****

27. 4. sobota
14 hod. POCHOD PRO ŽIVOT Srdečně zveme!
MÁJOVÉ POBOŽNOSTI
budou celý měsíc květen vždy po mši sv. v 16.30 hod.

23. 6. neděle
11 hod. mše svatá – 1. svaté přijímání dětí
5. 7. pátek 		
SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE,
SPOLUPATRONŮ EVROPY
14 hod. zahájení duchovního programu
2. 8. pátek
Den modliteb za kněžská a řeholní povolání
a za naše rodiny
****

OSLAVY
140 let vzniku Královských Vinohrad
135 let od vzniku naší farnosti
15. 9. neděle
Pouť naší farnosti na Levý Hradec
k ostatkům sv. Ludmily
10 hod. mše sv. sloužená kardinálem
Dominikem Dukou OP
POCTA SV. LUDMILE
20 hod. – SLAVNOSTNÍ KONCERT
před kostelem sv. Ludmily na Vinohradech
účinkuje Dvořákův symfonický orchestr a Kühnův
dětský sbor, po skončení videomaping
16. 9. pondělí
16.30 hod. – Poutní slavnost sv. Ludmily za účasti
apoštolského nuncia Mons. Ch. Daniela Balvo
Slavnostní program je společná akce
Městské časti Praha 2
a Římskokatolické farnosti sv. Ludmily na Vinohradech
****

1. ročník festivalu
NEDĚLNÍ VARHANNÍ HUDBA
v kostele sv. Ludmily na Královských Vinohradech
koncerty vždy od 18.30 hod.
19. května – Jakub Janšta
16. června – Petr Rajnoha
22. září – Pavel Černý
20. října – Jaroslav Tůma
(Skladby Johanna Sebastiana Bacha, Césara Francka,
Johannese Brahmse, Josefa Kličky, Maxe Regera,
Petra Ebena a současných autorů.)

