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Farní zprávy
farnosti

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Královské Vinohrady

6. září 2015 – 23. neděle v mezidobí
1. čtení: Izaiáš, kap. 35, verš 4–7a
Tehdy se otevřou oči slepých, odemknou se uši hluchých.
Odpověď k žalmu: Veleb, duše má, Hospodina!
2. čtení: list sv. Jakuba, kap. 2, verš 1–5
Což nevyvolil Bůh chudé, aby byli dědici Království?
Evangelium: Marek, kap. 7, verš 31–37
Hluchým dává sluch a němým řeč.
Hluchoněmost duše
Tělesná uzdravení Spasitelem mají vždy existenciální vztah ke spáse, protože nemoc a smrt je následkem hříchu a k jeho definitivnímu překonávání patří tedy i odstranění nemoci i smrti. Uzdravením
hluchoněmého chce nám Pán říci: „I vy jste často hluší a němí, tedy neschopní slyšet a dát dobrou
odpověď na Boží slovo. Já vás však mohu učinit k tomu schopnými; musíte jen přijít s prosbou ke
mně, „který jsem učinil všechno dobře“ (Mar 7, 37), jak stojí na začátku zprávy o stvoření (Gen 1.1025)“. Jdu častěji v modlitbě k Pánu, jenž „jenž lidskou důstojnost obdivuhodně stvořil a ještě obdivuhodněji obnovil“ (mešní řád, obětování)?
Josef Hrbata: Perly a chléb
Tento týden si připomínáme:

7. září
8. září
9. září
10. září
12. září

sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka
svátek Narození Panny Marie
sv. Petra Klavera, kněze
bl. Karla Spinolu, kněze a mučedníka
Jméno Panny Marie

Příští neděli bude 24. neděle v mezidobí. Při bohoslužbě se budou číst tato čtení:
1. čtení: Izaiáš, kap. 50, verš 5–9a
2. čtení: list sv. Jakuba, kap. 2, verš 14–18
Evang.: Marek, kap. 8, verš 27–35
V neděli je od 10 do 10:50 hod. tichá adorace
BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE V pondělí po večerní mši sv. půlhodinová tichá
adorace NEBUDE (místo pondělka bude vždy
Neděle: 9, 11, 18 hod.
v pátek)
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.
Společně se modlíme růženec ve čtvrtek a v sobotu v Ve čtvrtek je večerní mše sv. zakončena společ17.30 hod.
nými nešporami
Příležitost ke sv. zpovědi je půl hodiny před každou V pátek po večerní mši sv. bude adorace za mladé
mší sv. a během adorací, na požádání i jindy
lidi v obtížných životních situacích

Bože, tys nám poslal Vykupitele a přijímáš nás za své syny;
pohlédni na nás s otcovskou láskou a dej, aby všichni, kdo věří v Krista, dosáhli pravé svobody a věčného dědictví.

Tuto neděli 6. září při mši sv. v 9 hod. bude
uveden do úřadu nový farář P. Jan Houkal.

Tuto neděli 6. září v 16 hodin se sejdeme v
besídce a popřejeme k narozeninám našemu
panu kaplanovi Petrovi a paní Margaretě
Kurfürstové k významnému jubileu 100 let od
narození. Kdo můžete, přineste něco dobrého k
jídlu, slaného či sladkého.

V pondělí 7. září začínají v „besídce“ pravidelné Rozhovory o víře pro starší děti a mládež (určené pro kategorii náctiletých) od 18.45
do 20 hod. Rozhovory povede otec Jan.

 Pravidelná pondělní adorace se proto přesune na pátek. Děkujeme za pochopení.

V úterý po večerní mši sv. uklízíme kostel.
S vděčností uvítáme každou pomoc.

Ve čtvrtek 10. září začínají všechna náboženství podle jednotlivých věkových kategorií
od 17 do 18 hod. Předškoláky povede katechetka Jitka Felbrová, 1. a 2. třídu Karolína
Němcová, 3. až 5 třídu otec Jan a 6. až 9. třídu
Milada Provinská.

Příští neděli 13. září po večerní mši svaté se
sejdeme v besídce a společně poděkujeme a
popřejeme vše dobré našemu odcházejícímu panu faráři Zdenkovi. Kdo můžete,
přineste něco malého dobrého k jídlu či k pití.

Zveme Vás na benefiční koncert pro Alfu
v úterý 15. září v 19.30 hod. Foerstrovo komorního pěveckého sdružení pod vedením
sbormistra Jaroslava Brycha uvede skladby
Tomase Luise de Victoria, Edvarda Hagerupa
Griega, Jana Nováka, Otmara Máchy, Klementa
Slavického, Zdeňka Lukáše a Petra Koronthályho.

Již 4. ročník kurzů Alfa v naší farnosti bude
zahájen 22. září. Kurzy jsou určeny pro každého,
kdo hledá svoji duchovní cestu a chce se seznámit s křesťanstvím nebo si klade otázky o smyslu
života. Kurzy jsou určeny ale i pro toho, kdo se v
průběhu života vzdálil od víry a chce se k ní vrátit. Začínají společnou večeří, následuje promluva
na dané téma a poté je možnost rozmluvy ve
skupince. ALFA kurzy jsou zdarma. Budeme
rádi, když pozvete své přátele, příbuzné nebo
kolegy z práce, pro které si myslíte, že by tato
setkání s křesťanstvím mohla být přínosná. S
případnými dotazy se obracejte na vedoucí kurzů
ALFA Danu Muškovou telefonicky 736 767 510
nebo e-mailem: srdcepane@seznam.cz, k účasti
je třeba se přihlásit předem.

Ve středu 16. září od 19 hod. začne Teologický klub, pravidelný cyklus přednášek otce
Jana. Bude se konat (prozatím) každou druhou
středu.

 Ve čtvrtek 17. září ve 20 hod. zahájíme pravidelné čtvrteční kontemplace v kryptě.

V pondělí 21. září od 19 hod. začne cyklus
přednášek otce Petra Literatura a duchovní
život.

Obě společenství mládeže, středeční i
čtvrteční, začnou v prvním říjnovém týdnu.

Náš chrámový sbor CANTORES CORDIS
zahájí svou 46. sezónu v úterý 15. září 2015 v 19
hodin ve zkušebně proti sakristii. Rádi mezi sebou uvítáme nové zájemce o sborový zpěv do
všech hlasových skupin. Zveme Vás též k návštěvě
našich
webových
stránek
www.cantorescordis.cz.

je z technických důvodů dočasně uzavřena.
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