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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha-Vinohrady

25. října 2015 – 30. neděle v mezidobí
1. čtení: Jeremiáš, kap. 31, verš 7–9
Přivedu je nazpět, slepí a kulhaví budou mezi nimi.
Odpověď k žalmu: Miluji tě, Hospodine, má sílo
2. čtení: list Židům, kap. 5, verš 1–6
Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchizedechova.
Evangelium: Marek, kap. 10, verš 46–52
Mistře, ať vidím!
Ježíš a jeho učedníci vycházejí z Jericha. Z kontextu Markova evangelia vyplývá, že Jericho bylo jejich
zastávkou na Ježíšově poslední delší cestě: „Byli na cestě do Jeruzaléma a Ježíš pospíchal před nimi;
byli zaraženi a následovali ho s bázní. Vzal si stranou zase svých Dvanáct a začal jim mluvit o tom,
co na něj čeká: »Hle, jdeme do Jeruzaléma a Syn člověka bude vydán velekněžím a učitelům Zákona. Odsoudí ho k smrti a vydají pohanům a budou se mu posmívat a plivat na něj a zbičují a zabijí
ho, ale po třech dnech vstane. « (Mk 10,32–34)“ a bezprostředně po dnešním úryvku následuje líčení Ježíšova slavného vjezdu do Jeruzaléma. Jak dnes čteme, uzdravený Bartimaios „ihned začal
vidět a šel tou cestou za ním (Mk 10,52)“. A co já? Vidím Ježíše? Jdu za ním – i ‚do Jeruzaléma‘?
Tento týden si připomínáme:

28. října svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
31. října sv. Wolfganga, biskupa

Příští neděli bude slavnost Všech svatých. Při bohoslužbě se budou číst tato čtení:
1. čtení:
1. čtení: Zjevení sv. Jana, kap. 7, verš 2–4.9–14
2. čtení:
1. list sv. Jana, kap. 3, verš 1–3
Evang.:
Matouš, kap. 5, verš 1–12a

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, věčný Bože, rozmnož naši víru, naději a lásku,
ať s radostí plníme, co přikazuješ, aby se na nás splnilo, co slibuješ.

Minulou neděli se při sbírce na misie vybrala při bohoslužbách částka 37.480,- Kč.

V pondělí 26. října:
- pokračují v „besídce“ pravidelné Rozhovory o víře s otcem Janem pro mládež od
18.45 do 20 hod.

V úterý 27. října:
- bude od 9 hod v besídce setkání seniorů
s otcem Petrem.
- po večerní mši sv. prosíme o pomoc při
úklidu kostela
- od 19 hod. pokračují kurzy Alfa
- od 19 do 21 hod. se konají zkoušky chrámového sboru Cantores Cordis.

Ve středu 28. října:
- od 19 hod. ve videosále pokračuje Teologický klub s otcem Janem.
- od 15 hod. bude v našem kostele probíhat
Modlitba za domov pořádaná Ekumenickou
radou církví. Pořad bude přenášet Česká televize.

Ve čtvrtek 29. října:
- se kvůli podzimním prázdninám výjimečně
nekonají tyto pravidelné programy: náboženství, společenství mladší mládeže a
setkání katechumenů
- od 19 hod. v kryptě se konají modlitby za
děti a vnoučata
- ve 20 hod bude pravidelná čtvrteční kontemplace v kryptě.

V pátek 30. října a v sobotu 31. října bude
v kryptě probíhat kontemplace a rozjímání
nad slovem bible „Slova (v) mlčení“ s P.
Františkem Hylmarem SJ. Součástí bude
přednáška a možnost osobního rozhovoru.
Duchovní cvičení je vhodné i pro ty, kdo

nemají s rozjímáním a kontemplací zkušenost. 

Příští neděli 1. listopadu od 15 hod. bude na
Vinohradském hřbitově v kapli sv. Václava mše sv. za zemřelé s následnou modlitbou za zemřelé na hřbitově.

V měsíci říjnu srdečně zveme všechny farníky k pravidelné modlitbě sv. růžence.

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.

Srdečně zveme všechny děti na další pěší
výlet, a to v sobotu 7. listopadu. Bližší informace
budou oznámeny příští neděli a na čtvrtečních
náboženstvích.

Srdečně zveme „náctileté“ na duchovní obnovu pro mládež s otcem Janem, která se
uskuteční od pátku 27. listopadu (podvečera) do
soboty 28. listopadu. Prosím, vyzvedněte si přihlášky a informace.

Jarní prázdniny na běžkách: nabídka pro
starší děti a mládež strávit jarní prázdniny
společně na běžkách od neděle 28. února (odpoledne) do soboty 5. března (odpoledne). Zájemci
nechť se přihlásí co nejdříve otci Janovi.

Kdo by si přál zasílat farní zprávy v elektronické podobě na mail, prosím ozvěte se na farní
mail: farnost@srdcepane.cz.

Každé úterý od 19 do 21 hod. se konají
zkoušky chrámového sboru Cantores Cordis.
Rádi uvítáme nové zájemce o sborový zpěv.

Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně
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www.srdcepane.cz
Pouze pro vnitřní potřebu farnosti. Neprodejné.
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