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Farní zprávy
farnosti

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Královské Vinohrady

4. října 2015 – 27. neděle v mezidobí
1. čtení: 1. kniha Mojžíšova, kap. 2, verš 18–24
A budou jeden člověk.
Odpověď k žalmu: Blaze každému, kdo kráčí po Božích cestách
2. čtení: list Židům, kap. 2, verš 9–11
Vždyť ten, kdo posvěcuje, i ti, kteří jsou posvěcováni, mají stejný původ.
Evangelium: Marek, kap. 10, verš 2–16
Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!
„Kdo nepřijme Boží království jako dítě, vůbec do něho nevejde. (Mk 10,15)“ Znamená to snad, že kdo uvěří v
dospělosti, nepřijde do Božího království? To jistě ne. Jenže my dospělí jsme namnoze ztratili schopnost nechat
se obdarovat. Domníváme se, že si všechno musíme nějak zasloužit, a neumíme poděkovat. Když nám někdo
něco dá, místo abychom se radovali, přemýšlíme, jak bychom mu to oplatili. Děti ne. Děti si takové otázky vůbec
nekladou, a většinou si ani neuvědomují velikost a dosah daru. A když dostanou něco, co se jim líbí, umějí se z
toho krásně radovat a často se od dárku nedokážou odloučit ani ve spánku. To je pro dárce největší odměnou:
vidět spontánní radost obdarovaného. Možná jsme sami zažili, že jsme někomu dali pečlivě vybraný dárek, a místo poděkování jsme slyšeli: „Ale to si nezasloužím, to muselo stát spoustu peněz!“ Pravda, ono to tak mnohdy
doopravdy je – účast v Božím království si také nezasloužíme, a Krista to stálo ne peníze, ale život – ale takováto
odpověď dárce zraňuje a může se stát, že si příště velmi rozmyslí, zda nám něco dá. Protože motiv skutečného
daru je jediný: láska, a odpovědět lze zase jenom láskou.

Tento týden si připomínáme:

6. října sv. Bruna, kněze
7. října památku Panny Marie Růžencové
9. října sv. Dionýsia, biskupa, a druhy, mučedníky
a sv. Jana Leonardiho, kněze

Příští neděli bude 28. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: kniha Moudrosti, kap. 7, verš 7–11
2. čtení: list Židům, kap. 4, verš 12–13
Evang.: Marek, kap. 10, verš 17–30
BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE
Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.
V říjnu se modlíme růženec denně v 17.30 hod.
Příležitost ke sv. zpovědi je půl hodiny před každou
mší sv., během adorací nebo dle domluvy s knězem

Ve čtvrtek je večerní mše sv. zakončena společnými nešporami
V pátek po večerní mši sv. je půlhodinová tichá
adorace

Všemohoucí Bože, náš nebeský Otče, ty ve své štědrosti dáváš prosícím více, než si zasluhují
a žádají; smiluj se nad námi, zbav nás všeho, co tíží naše svědomí,
a daruj nám i to, oč se ani neodvažujeme prosit.

Při sbírce na církevní školství se minulou neděli vybralo při všech bohoslužbách dohromady
24.724,- Kč.

Dnes v neděli 4. října:
- mše sv. od 11 hod. bude zaměřená na rodiny
s dětmi.
- při mši sv. od 18 hod. a také na krátkém
koncertě po ní vystoupí slovinský mužský sbor
Srečko Kosovel.
- od 20 hod. se koná modlitba chval v kryptě
organizovaná naší mládeží.

V pondělí 5. října:
- pokračují v „besídce“ pravidelné Rozhovory
o víře s otcem Janem pro starší děti a mládež
(určené pro kategorii náctiletých) od 18.45 do 20
hod.
- od 19 hod. pokračuje ve videosále cyklus
přednášek otce Petra Literatura a duchovní
život.

V úterý 6. října:
- po večerní mši sv. uklízíme kostel.
- od 19 hod. ve videosále pokračují kurzy Alfa.
- od 19 do 21 hod. se konají zkoušky chrámového
sboru Cantores Cordis, který rád uvítá nové zájemce o sborový zpěv.

Ve středu 7. října
- od 18 hod. bude mše sv. doprovázená naší
rytmickou kapelou Srdcaři.
- od 19 hod. ve videosále začne společenství
starší mládeže.
- v 19.30 hod. se v chodbě před kryptou uskuteční vernisáž výstavy Gabriely Novákové
Pradávné krajiny. Výstava potrvá do 1. listopadu a přístupna bude vždy od středy do neděle od
15 od 18 hod.

Ve čtvrtek 8. října:
- pokračují všechna náboženství podle jednotlivých věkových kategorií od 17 do 18 hod.

- od 19 hod. v kryptě modlíme za naše děti a
vnoučata.
- od 19 hod. ve videosále se sejde společenství
pro mladší mládež cca 14-19 let
- od 19.30 hod. na faře se koná další setkání
katechumenů.
- ve 20 hod bude pravidelná čtvrteční kontemplace v kryptě.

Příští neděli 11. října Vás po „deváté“ mši sv.
zveme na farní kafe v zázemí kostela.
Apoštolská exhortace papeže Františka

EVANGELII GAUDIUM
(Radost evangelia)
79. Mediální kultura a některá intelektuální prostředí
občas projevují značnou nedůvěru k církevnímu
poselství i jakési zklamání. V důsledku toho mnozí
pastorační pracovníci, ačkoli se modlí, pěstují určitý
druh komplexu méněcennosti, který je vede k
relativizování a zatemňování jejich křesťanské identity
a jejich přesvědčení. Vytváří se tak bludný kruh,
protože nejsou šťastní z toho, kým jsou a co dělají,
nevnímají své ztotožnění s evangelizačním posláním,
což oslabuje jejich nasazení. Nakonec zadusí radost z
misijního poslání jakousi obsesí být jako všichni ostatní
a mít vše, co mají ostatní. Tímto způsobem se
evangelizace stává povinností a věnuje se jí málo úsilí a
velmi omezený čas.

Každé úterý od 19 do 21 hod. se konají zkoušky
našeho chrámového sboru Cantores Cordis. Rádi
uvítáme nové zájemce o sborový zpěv. Znalost
not je výhodou, nikoli podmínkou. Očekáváme ale
muzikálnost, ochotu na sobě pracovat a odpovědnost za společné dílo.

GRÜN, A.: Kořeny. Najít své místo v životě, cítit se v
bezpečí a být si vědom sebe samého – kdo zná své
kořeny, ten ví, co strom jeho života potřebuje, aby vyrostl do své zcela jedinečné podoby. Když přijdeme do
styku se svými kořeny, může náš život rozkvést a stát
se požehnáním pro nás a pro ostatní.
Půjčujeme v neděli od 10 do 11 a ve středu od 16 od 18 h.
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