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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

6. prosince 2015 – 2. neděle adventní
1. čtení: Baruch, kap. 5, verš 1–9
Bůh ukáže tvůj jas.
Odpověď k žalmu: Miluji tě, Hospodine, má sílo
2. čtení: list sv. Pavla Filipanům, kap. 1, verš 4–6.8–11
Abyste čistotou jen zářili a byli bez hříchu pro onen den Kristův.
Evangelium: Lukáš, kap. 3, verš 1–6
Každý člověk uzří Boží spásu.
«Proto onen hlas (Jana Křtitele) přikazuje připravovat cestu Božímu Slovu a urovnávat neschůdnosti a
hrboly, aby náš Bůh při svém příchodu mohl po ní kráčet. „Připravte cestu Pánu“: smysl šířen radostné
zvěsti a nové útěchy je právě v tom, že jí provází vroucí přání seznámit všechny lidi s Boží spásou»
Eusebius z Cézareje
Tento týden si připomínáme:

7. prosince památku sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
8. prosince slavnost
PANNY
MARIE,
POČATÉ
POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
9. prosince sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina
11. prosince sv. Damasa I., papeže
12. prosince Pannu Marii Guadalupskou

BEZ

Příští neděli bude 3. neděle adventní. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: Sofoniáš, kap. 3, verš 14–18a
2. čtení: list sv. Pavla Filipanům, kap. 4, verš 4–7
Evang.: Lukáš, kap. 3, verš 10–18

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE
Neděle: 9, 11 (pro rodiny s dětmi), 18 hod.
Pondělí až čtvrtek: 8, 18 hod.
Pátek: 6 (rorátní), 8, 18 hod.
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. (před večerní ¾ hodiny), 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 a milosrdný Bože, spěcháme vstříc tvému Synu a prosíme tě: nedopusť, aby nám stály v cestě pozemské zájmy,
ale ať nebeská moudrost zúrodní naše nitro, abychom došli k věčnému životu s Kristem.

Tuto neděli 6. prosince bude:
- Mikulášská sbírka na bohoslovce
- v závěru všech bohoslužeb proběhnou doplňovací volby do Pastorační rady farnosti
- po obou dopoledních mších svatých otevřen
prodejní stánek s knihami
- mše svatá v 11 hod. pro rodiny s dětmi
- od 16 hod. benefiční koncert Českého žesťového Collegia pro nadaci Národ dětem.


V pondělí 7. prosince:
- od 18.45 hod. pokračují v besídce pravidelné Rozhovory o víře s otcem Janem pro
mládež (mládež je srdečně zvána k účasti na
následujícím koncertě, jehož předpokládaný
konec je po 20.30 hod., vlastní Rozhovory
skončí v 19.30 hod.)
- od 19.30 hod. koncert Collegium 1704.

- ve 20 hod bude pravidelná čtvrteční kontemplace v kryptě.


V pátek 11. prosince bude mše svatá s roráty od 6 hod. ráno. Mše svaté v 8 a 18 hod.
budou podle pravidelného pořádku.


Příští neděli 13. prosince:
- Vás po deváté mši svaté zveme na farní
kafe, kdo můžete, doneste prosím něco
k občerstvení
- po obou dopoledních mších svatých bude
otevřen stánek s knihami
- od 16 hod. ve videosále pokračuje Farní
akademie - v době adventní tématem, které
s touto dobou přímo souvisí. Přivítáme mezi
námi známého astronoma a populizátora vědy
pana Dr. Jiřího Grygara s přednáškou „Hvězda Betlémská a reformy kalendáře“.


Začala vznikat naše Farní charita, a proto
prosíme ty, kteří se o činnost charity zajímají,
V úterý 8. prosince:
- zahájení Svatého roku milosrdenství, případně by byli ochotni občas jakkoliv pomomše svaté budou od 8 a 18 hod. (večerní mše ci, aby se ozvali panu Miloši Hrdému na tel.
602 133 396 nebo charita@srdcepane.cz. V
svatá bude slavnostní)
- od 9 hod. setkání seniorů s otcem Pe- neděli 13. prosince bude příležitost k osobnímu
setkání v 10, ve 12 a 19 hod. (tedy vždy po mši
trem
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při svaté v besídce).

úklidu kostela
Po dobu adventní bude rozšířena pravi- od 19 hod. zkouška chrámového sboru
delná příležitost ke svátosti smíření: Před
Cantores Cordis.
každou večerní mší svatou je čas prodloužen

na ¾ hodiny, v předvánočním týdnu bude
Ve středu 9. prosince:
- od 19 hod. ve videosále Teologický klub ještě delší, ostatní časy zůstávají zachovány. 

s otcem Janem.
Adventní duchovní obnova pro farnost

bude v sobotu 19. prosince od 14 hod. Povede
Ve čtvrtek 10. prosince:
- tento čtvrtek výjimečně nebude příležitost ji P. Dr. Benedikt Mohelník OP.

ke svátosti smíření
Společenský večer naší farnosti se usku- od 17 hod. do 18 hod. pokračují všechna
teční
16. ledna 2016. Vstupenky budou v
náboženství
- od 19 hod. ve videosále se sejde spole- prodeji od prosince.
čenství mladší mládeže
Jarní prázdniny na běžkách: nabídka pro
- od 19 hod. v kryptě se konají modlitby za starší děti a mládež strávit jarní prázdniny spoděti a vnoučata
lečně na běžkách od neděle 28. února do soboty
- nekoná se setkání katechumenů
5. března. Zájemci nechť se přihlásí otci Janovi.


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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