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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

27. prosince 2015 – svátek svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
1. čtení: kniha Sirachovcova, kap. 3, verš 3–7.14–17a (řec. 2–6.12–14)
Kdo se bojí Pána, ctí rodiče.
nebo: 1. kniha Samuelova, kap. 1, verš 20–22.24–28
Odevzdávám ho Hospodinu na všechny dny, po které bude živ.
Odpověď k žalmu: Blaze každému, kdo kráčí po Božích cestách nebo: Buď
veleben Hospodin nyní i navěky
2. čtení: list sv. Pavla Kolosanům, kap. 3, verš 12–21
Rodinný život v Pánu.
nebo: 1. list sv. Jana, kap. 3, verš 1–2.21–24
Smíme se nazývat Božími dětmi, a jimi také jsme!
Evangelium: Lukáš, kap. 2, verš 41–52
Rodiče našli Ježíše uprostřed učitelů.
Tento týden si připomínáme:

28. prosince
29. prosince
31. prosince
1. ledna
2. ledna

svátek sv. Mláďátek, mučedníků
sv. Tomáše Becketa
sv. Silvestra I., papeže
slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
památku sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,
biskupů a učitelů církve

Příští neděli bude 2. neděle po Narození Páně. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: kniha Sirachovcova, kap. 24, verš 1–4.12–16 (řec. 1–2.8–12)
2. čtení: list sv. Pavla Efesanům, kap. 1, verš 3–6.15–18
Evang.: Jan, kap. 1, verš 1–18

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE

Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až středa: 8, 18 hod.
Čtvrtek 31. prosince: 8, 16 hod.
Pátek 1. ledna: 9, 11, 18 hod.
Sobota: 8, 18 hod.
Příležitost ke sv. zpovědi je půl hodiny před každou mší sv. a během adorací, na požádání i jindy

Ve čtvrtek odpoledne bude mše sv. sloužena na poděkování za uplynulý rok s prosbou o
Boží pomoc do roku nového a bude zakončena pobožností před vystavenou Nejsvětější svátostí.
Kostel bude otevřen:
27. až 30. prosince od 16 do 18 hod.
31. prosince od 14 do 16 hod.
1. ledna od 16 do 18 hod.

Posiluj nás, Bože, ať v každodenním životě následujeme příklad svaté Rodiny
a svůj pozemský domov naplňujeme společenstvím lásky, abychom v nebeském domově dosáhli věčné odměny a radosti.

Milí farníci,
jednak bych chtěl Vám všem, kteří jste
v uplynulém roce pro farnost – ať už svou
modlitbou, pomocí, příkladem či finančním darem – cokoli dobrého učinili, srdečně poděkovat. A jednak bych chtěl
Vám všem, jakož i všem ostatním, kteří
třeba jen náhodně přijdou do našeho
kostela, do nového roku 2016 popřát
především Boží požehnání, v němž je obsaženo vše a ještě mnohem víc, než v co
bychom se odvážili doufat. To Vám spolu
s otcem Petrem nejen přeji, ale i
v modlitbě vyprošuji.
P. Jan Houkal, farář

Tuto neděli budou moci manželé při mši
svaté v 9 a v 18 hod. obnovit své manželské sliby.

V souvislosti s Rokem milosrdenství
bude taktéž tuto neděli 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, pokud možno, nejpozději v 10.30
hod. do sakristie. 

Srdečně děkujeme všem, kdo si udělali
čas a přišli v pondělí pomoci s úklidem
kostela a stavěním Betléma a stromků, i
všem, kdo svými dary přispěli na slavnostní výzdobu našeho kostela.

Ve čtvrtek a v pátek je zvláštní bohoslužebný pořádek. Tento týden odpadá

veškerý mimobohoslužebný pravidelný farní program. Obvyklý farní program začne
opět od pondělí 4. ledna. 

Společenský večer naší farnosti se bude
konat 16. ledna. 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 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.

