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Farní zprávy
farnosti

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Královské Vinohrady

11. října 2015 – 28. neděle v mezidobí
1. čtení: kniha Moudrosti, kap. 7, verš 7–11
Bohatství jsem pokládal ve srovnání s moudrostí za nic.
Odpověď k žalmu: Bože, buď milostiv a žehnej nám!
2. čtení: list Židům, kap. 4, verš 12–13
Boží slovo pronáší soud i nad nejvnitřnějšími lidskými myšlenkami a hnutími.
Evangelium: Marek, kap. 10, verš 17–30
Prodej všechno, co máš, a následuj mě!
„Jedno ti schází.“ (Mk 10,21) Ta největší překážka v následování Krista není u všech lidí stejná. Může to
být majetek, ale nemusí. Je to to, co je mi dražší než Pán, a čeho se musím zbavit, má-li On být u mě na
prvním místě. Možná, že tou největší překážkou pro mě je, že se bojím zeptat, abych neslyšel odpověď,
která by se mi nelíbila. Jako by si Bůh liboval v týrání svých milovaných dětí! Muž z dnešního evangelia
odpověď dostal, a odešel smutný, protože neměl dost síly se jí řídit. Ale nevíme, co s ním bylo dál. Možná po čase – třeba po létech – svůj majetek skutečně prodal a peníze rozdal chudým… Kdo ví?
Tento týden si připomínáme:

12. října
14. října
15. října
16. října
a
17. října

sv. Radima, biskupa
sv. Kalista I., papeže a mučedníka
památku sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
sv. Hedviku, řeholnici
sv. Markétu Marii Alacoque, pannu
památku sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

Příští neděli bude 29. neděle v mezidobí. Při bohoslužbě se budou číst tato čtení:
1. čtení: Izaiáš, kap. 53, verš 10–11
2. čtení: list Židům, kap. 4, verš 14–16
Evang.: Marek, kap. 10, verš 35–45

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

Prosíme tě, Bože, dej nám svou milost, aby nás vždycky předcházela a provázela
a stále nás vedla ke konání dobra.

Tuto neděli Vás po „deváté“ mši sv. zveme
na farní kafe v zázemí kostela.


V pondělí 12. října:
- pokračují v „besídce“ pravidelné Rozhovory o víře s otcem Janem pro mládež (určené pro kategorii náctiletých) od 18.45 do
20 hod.


V úterý 13. 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 14. října od 19 hod. ve videosále
pokračuje Teologický klub s otcem Janem.
Tentokrát budeme hovořit na téma „ Ďábel a
jeho působení“.


Ve čtvrtek 15. 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 bude Sbírka na misie a
k dispozici budou také misijní kalendáře, jejichž zakoupením je také možné podpořit misie.


V chodbě u krypty si můžete prohlédnout výstavu Gabriely Novákové Pradávné krajiny.
Výstava potrvá do 1. listopadu a přístupna bude
vždy od středy do neděle od 15 od 18 hod.


V měsíci říjnu srdečně zveme všechny farníky k pravidelné modlitbě sv. růžence.
„A proto vznešená Matka Boží, tajemně už
od věčnosti spojená s Ježíšem Kristem jediným
a týmž úradkem předurčení, neposkvrněná při
svém početí, zcela neporušená panna při svém
božském mateřství, velkodušná spolupracovnice božského Vykupitele, vítěze, který úplně
přemohl hřích a jeho následky, dosáhla nakonec jako vrcholné koruny svých výsad toho, že
byla uchráněna od porušení v hrobě a že byla
jako její Syn po vítězství nad smrtí vyzdvižena
s tělem i s duší do svrchované nebeské slávy.
Tam se skvěje jako Královna po pravici svého
Syna, nesmrtelného Krále všech věků.“ (PIUS
XII.)

ZIELIŇSKI, J.: Pod ochranou škapulíře. Knížečka chce přiblížit prameny a význam škapulířové
úcty a poukazuje na její duchovní bohatství. Zároveň upozorňuje na nesprávné až magické chápání
škapulířové úcty.
G 137
MEESTER, C. De: Nebe v mé duši. Exercicie
s Alžbětou od Trojice. Karmelitka Alžběta od Trojice se svou knihou Poslední rekolekce patří k vrcholům současné literatury. Její předností bylo velkorysé a vroucí srdce a schopnost se zaměřit jen na
to, co si zaslouží být milováno.
X 302
Půjčujeme v neděli od 10 do 11 a ve středu od 16 od 18 h.

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.
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