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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha–Vinohrady

8. listopadu 2015 – 32. neděle v mezidobí
1. čtení: 1. kniha Královská, kap. 17, verš 10 –16
Vdova upekla ze své mouky malou placku a přinesla ji Eliášovi.
Odpověď k žalmu: Veleb, duše má, Hospodina!
2. čtení: list Židům, kap. 9, verš 24–28
Kristus byl jednou podán v oběť, aby na sebe vzal hříchy celého množství lidí.
Evangelium: Marek, kap. 12, verš 38–44
Tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní.
Pán v dnešním úryvku evangelia kárá učitele Zákona. Naopak chválí chudou vdovu, která nic nepředstírá, nestydí se přiznat ke své chudobě a před očima všech přítomných dává do chrámové
pokladnice dvě drobné mince. Ta žena tam vložila ještě víc, než ‚celé své živobytí‘ (srv. Mk 12,44),
ona tam dala sebe samu i se svou ubohostí.
Tento týden si připomínáme: 9. listopadu svátek Posvěcení lateránské baziliky
10. listopadu památku sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
11. listopadu památku sv. Martina, biskupa
12. listopadu památku sv. Josafata, biskupa a mučedníka
13. listopadu památku sv. Anežky České, panny
Příští neděli bude 33. neděle v mezidobí. Při bohoslužbě se budou číst tato čtení:
1. čtení: Daniel, kap. 12, verš 1–3
2. čtení: list Židům, kap. 10, verš 11–14.18
Evang.: Marek, kap. 13, verš 24–32

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE

Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.
Společně se modlíme růženec ve čtvrtek a v sobotu v 17.30 hod.
Příležitost ke sv. zpovědi je půl hodiny před každou mší sv., během adorací, na požádání i jindy

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

Všemohoucí a milosrdný Bože, dej nám sílu překonávat všechno, co se nám staví do cesty,
ať ti můžeme bez vnitřních i vnějších překážek svobodně sloužit.

Dnes, v neděli 8. listopadu:
- sbírka na charitní činnost v arcidiecézi
- Vás zveme po „deváté“ mši sv. farní kafe,
otevřen je také prodejní stánek s knihami
- mše sv. od 11 hod. je zvlášť pro rodiny s
dětmi
- od 16 hod. ve videosále pokračuje V. ročník Farní akademie přednáškou Radima
Ucháče „Trendy a naděje na obnovu kultury života ve společnosti a politice“
- od 19.30 hod. Vás srdečně zveme do kostela
na koncert Requiem od Heinricha Schütze.

Příští neděli 15. listopadu:
- při farních mších sv. v 9 a v 11 hod budou
přítomni i myslivci při tzv. Hubertských
mších svatých
- slaví české i moravské diecéze Den Bible.
Z výtěžku sbírky podpoříme Českou biblickou společnost a České katolické biblické
dílo
- po večerní mši sv. se sejde Pastorační a
Ekonomická rada farnosti
- od 20 hod. se koná v kryptě modlitba chval
organizovaná naší mládeží.


Srdečně zveme „náctileté“ na duchovní obnovu pro mládež s otcem Janem, která se

uskuteční od pátku 27. listopadu (podvečera) do
V pondělí 9. listopadu:
- od 18.45 hod. pokračují v „besídce“ pravi- soboty 28. listopadu. Prosím, vyzvedněte si přidelné Rozhovory o víře s otcem Janem pro hlášky a informace.

mládež.
Jarní prázdniny na běžkách: nabídka pro

starší děti a mládež strávit jarní prázdniny
V úterý 10. listopadu:
- od 9 hod. v besídce setkání seniorů společně na běžkách od neděle 28. února (odpoledne) do soboty 5. března (odpoledne). Zájemci
s otcem Petrem
- po večerní mši sv. prosíme o pomoc při nechť se přihlásí co nejdříve otci Janovi.

úklidu kostela
Kdo by si přál zasílat farní zprávy v elek- od 19 hod. pokračují kurzy Alfa
tronické podobě na mail, prosím ozvěte se na:
- od 19 hod. zkouška chrámového sboru Canfarnost@srdcepane.cz.
tores Cordis.


Ve středu 11. listopadu:
- od 19 hod. ve videosále pokračuje Teolo- PHILIPPE, J.: Cesta důvěry a lásky. Autor
přibližuje bohatství spirituality sv. Terezie
gický klub s otcem Janem.


Ve čtvrtek 12. listopadu:
- od 17 hod. do 18 hod. pokračují všechna
náboženství
- od 19 hod. ve videosále se sejde společenství mladší mládeže cca 14 -19 let
- od 19 hod. v kryptě se konají modlitby za
děti a vnoučata
- od 19.30 hod na faře se koná další setkání
katechumenů s otcem Petrem na faře
- ve 20 hod bude pravidelná čtvrteční kontemplace v kryptě.


z Lizieux čtenářům 21. století, kteří nežijí v tichu
kláštera, ale přesto chtějí i uprostřed běžných
povinností růst v důvěře a lásce k Bohu. C 261
HOLASOVÁ, Z.: Popoupo. Podivuhodná
pouť pouští – oblíbená kniha určena především
dětem a mládeži.
A 187
LEWIS, C. S.: Velký rozvod nebe a pekla.
Myšlenka spojit nebe a peklo dohromady je asi
věčně v nás. Máme-li schopnosti, klid a dostatek
času, najdeme určitý způsob přijetí obou alternativ nebe-pekla. Tuto víru považuje autor za katastrofální omyl. Nemůžeme si ponechat v srdci to
či ono z ďábla, ten musí pryč.
S 267
Půjčujeme v neděli od 10 do 11 a ve středu od 16 od 18 h

Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně
130 00 Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 19
www.srdcepane.cz
Pouze pro vnitřní potřebu farnosti. Neprodejné.
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