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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

20. prosince 2015 – 4. neděle adventní
1. čtení: Micheáš, kap. 5, verš 1–4a
Z tebe mi vyjde ten, který bude vládcem v Izraeli.
Odpověď k žalmu: Přijď, Pane, a vysvoboď nás!
2. čtení: list Židům, kap. 10, verš 5–10
Tady jsem, abych plnil tvou vůli.
Evangelium: Lukáš, kap. 1, verš 39–45
Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně?
Dechnutím Krále Hospodina // květ liliový počne Syna. //A staniž se tak ještě dnes! // Ač
Král, Duch Boží, svatá Panno, // vyčkává na tvé ne či ano. // Svobodně vol a odpověz…
(V. RENČ)
Tento týden si připomínáme: 25. prosince slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
26. prosince svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Příští neděli bude Svátek svaté rodiny. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: kniha Sirachovcova, kap. 3, verš 3–7.14–17a (řec. 2–6.12–14)
nebo: 1. kniha Samuelova, kap. 1, verš 20–22.24–28
2. čtení: list sv. Pavla Kolosanům, kap. 3, verš 12–21
nebo: 1. list sv. Jana, kap. 3, verš 1–2.21–24
Evang.: Lukáš, kap. 2, verš 41–52

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE
Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až středa: 8, 18 hod.
Čtvrtek 24. prosince: 8, 16, 24 hod.
Pátek 25. prosince: 9(přenos ČRo 2), 11, 18 hod.
Sobota 26. prosince: 9, 18 hod.
Příležitost ke svaté zpovědi je prodloužena

Kostel bude otevřen:
ve čtvrtek 24. prosince od 14 do 16 hod.
25. a 26. prosince od 15 do 18 hod.
27. prosince od 16 do 18 hod.

Prosíme tě, Bože, vlej nám do duše svou milost, abychom stále hlouběji prožívali tajemství našeho vykoupení,
a dej, ať nás všechny, kteří jsme z andělova zvěstování poznali, že se tvůj Syn stal člověkem,
jeho umučení a kříž přivede k slávě vzkříšení.



Milí farníci,
smyslem liturgické oslavy Narození Páně
není jen každoroční připomenutí událostí,
které se staly před více než dvěma tisíci lety,
ale jejich podivuhodné zpřítomnění. Díky
tomu máme i my dnes možnost duchovně
prožít cosi z toho, co prožili pastýři, mudrci a
všichni, kteří se tenkrát přišli do Betléma
poklonit narozenému Mesiáši. Jejich život to
změnilo, mudrci odešli do své země přece
„jinou cestou“. Kéž vánoční bohoslužby jsou
pro nás všechny povzbuzením v následování
Krista, v cestě za ním a s ním, což je vždy
lepší než cokoli jiného… To Vám spolu
s otcem Petrem ze srdce přeji a v modlitbě
vyprošuji
P. Jan Houkal, farář


Od pondělí 21. do středy 23. prosince bude ještě více prodloužená odpolední příležitost ke svátosti smíření v kostele, a to
od 16 hod. Ostatní časy (a možnost individuální domluvy) zůstávají zachovány.


V pondělí 21. prosince:
- od 18.45 hod. pokračují v besídce pravidelné Rozhovory o víře s otcem Janem
pro mládež
- od 20 hod. plánujeme předvánoční brigádu v našem kostele. Bude se stavět Betlém a vánoční stromky a také se bude uklízet. Prosíme o pomoc muže i ženy.


V úterý 22. prosince:
- srdečně všechny zveme od 19.30 hod. na
koncertní provedení České mše vánoční Jakuba Jana Ryby.


Od čtvrtka 24. prosince do pátku 1. ledna
bude ve svátečních dnech zvláštní vánoční pořádek bohoslužeb (viz samostatný
rozpis).


Ve čtvrtek 24. prosince:
- budou skauti od 14 do 16 hod. v kostele
rozdávat betlémské světlo
- nekoná se kontemplace v kryptě.


V pátek 25. prosince:
- od 16 hod. koncertní provedení České
mše vánoční Jakuba Jana Ryby.


V neděli 27. prosince bude v souvislosti s
Rokem milosrdenství při mši svaté v 11
hod. slavnostně otevřena panem kardinálem Dominikem Dukou Svatá brána milosrdenství v našem kostele, který je stanoven jako zvláštní kostel k tomuto jubileu. Zde se také budou konat každý první
pátek v měsíci modlitby k tomuto jubileu.
Prosíme všechny farníky, zvlášť pak ministranty, aby s touto mší svatou počítali a
přišli. 


V neděli 27. prosince na svátek Svaté rodiny budou moci manželé při mši svaté v 9
a v 18 hod. obnovit své manželské sliby.


Společenský večer naší farnosti se bude konat 16. ledna 2016. Vstupenky si můžete zakoupit vždy v neděli po každé mši
svaté. Budeme vděčni za příspěvek či dar
do tomboly - tu můžete nosit do sakristie
do zelené přepravky. Výtěžek celého večera bude věnován naši nově založené farní
charitě.
Více
informací
na
ples.srdcepane@centrum.cz


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

Ve středu 23. prosince:
- od 19 hod. ve videosále v rámci Teologického klubu duchovní a liturgická příprava na prožití vánočních svátků s otcem
Janem.
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.

