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Římskokatolické farnosti u kostela
NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha - Vinohrady

3. ledna 2016 – 2. neděle po Narození Páně
1. čtení: kniha Sirachovcova, kap. 24, verš 1–4.12–16 (řec. 1–2.8–12)
Moudrost Boží sídlí ve vyvoleném lidu.
Odpověď k žalmu: Pán je světlo národů, Pán je sláva svého lidu
nebo: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý
2. čtení: list sv. Pavla Efesanům, kap. 1, verš 3–6.15–18
Předurčil nás, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše.
Evangelium: Jan, kap. 1, verš 1–18
Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi
Uvědom si, křesťane, svou důstojnost. Stal ses spoluúčastným na božské přirozenosti, nevracej se
tedy hanebným chováním do starého ponížení. Nezapomínej, jaké hlavy a jakého těla jsi údem.
Pamatuj, žes byl vyrván z moci temnot a přenesen do světla a království Božího.
(sv. Lev Veliký)
Tento týden si připomínáme: 6. ledna slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
7. ledna sv. Rajmunda z Peñafortu, kněze
Příští týden bude Svátek Křtu Páně. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: Izaiáš, kap. 42, verš 1–4.6–7
nebo: Izaiáš, kap. 40, verš 1–5.9–11
2. čtení: Skutky apoštolů, kap. 10, verš 34–38
nebo: list sv. Pavla Titovi, kap. 2, verš 11–14 a kap. 3, verš 4–7
Evang.: Lukáš, kap. 3, verš 15–16.21–22

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE
Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.
Společně se modlíme růženec ve čtvrtek a
v sobotu od 17.30 hod.
Příležitost ke sv. zpovědi je půl hodiny před
každou mší svatou, během všech adorací nebo
po domluvě s knězem

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

Všemohoucí věčný Bože, ty osvěcuješ všechny, kdo v tebe věří;
ukaž své světlo všem národům a celý svět naplň svou slávou.

- od 16 hod. ve videosále proběhne v rámci
Farní akademie přednáška doc. Václava
V pondělí 4. ledna:
Ventury „Jak se neustále modlit (podle tra- od 18.45 hod. pokračují v besídce pravi- dice athoských mnichů)“
delné Rozhovory o víře pro mládež s otcem - od 20 hod. v kryptě modlitba chval organiJanem
zovaná naší mládeží

- od 19 hod. ve videosále přednáška otce
Společenský
večer
naší farnosti se bude
Petra v rámci cyklu Literatura a duchovní
konat 16. ledna. Vstupenky si můžete zakoupit
život
vždy v neděli po každé mši svaté. Budeme

V úterý 5. ledna:
vděčni za příspěvek či dar do tomboly - tu mů- od 9 hod. setkání seniorů s otcem Pe- žete nosit do sakristie do zelené přepravky. Výtrem
těžek celého večera bude věnován naši nově
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při založené farní charitě. Více informací na
úklidu kostela
ples.srdcepane@centrum.cz

- od 19 hod. zkouška chrámového sboru
Jarní prázdniny na běžkách: nabídka pro
Cantores Cordis.
starší děti a mládež strávit jarní prázdniny spo
Ve středu 6. ledna:
lečně na běžkách od neděle 28. února do soboty
- bude mše svatá v 18 hod. doprováze- 5. března. Zájemci nechť se přihlásí otci Janovi.
na chrámovým sborem Cantores Cordis a
po ní od 19 hod. ve videosále společenství
starší mládeže.


Ve čtvrtek 7. ledna:
- od 17 hod. do 18 hod. pokračují všechna
náboženství
- od 19 hod. ve videosále společenství
mladší mládeže
- od 19 hod. v kryptě modlitby za děti a
vnoučata
- od 19.30 hod. na faře setkání katechumenů
- od 20 hod. kontemplace v kryptě.


Příští neděli 10 ledna:
- Vás po ranní mši svaté zveme na farní kafe,
kdo můžete, doneste něco k občerstvení
- v 10 hod. bude v chodbě kostela zahájena
výstava o problematice uprchlíků Lidé na cestě (pod záštitou biskupa Václava Malého); součástí zahájení bude seznámení s výstavou, následnými doprovodnými programy, malé hudební vystoupení a pohoštění; výstava potrvá
do 7. února a bude přístupná vždy ve čtvrtek,
pátek a v neděli od 15 do 18 hod.

Svatošová, M.: Bůh mezi hrnci. Čtyřicet krátkých úvah nad Písmem je vlastně 40 osobních
rozhovorů autorky s Bohem o nejrůznějších
záležitostech každodenního života. Učí nás žit
z víry v naší všednodennosti, jak to kdysi vyjádřila Terezie z Avily.
B 121
OTEC JERONÝM: Dobré vlivy. Čtenář se
seznámí se životem autora prostřednictvím
portrétu od otce Mikuláše, který mu byl z jeho
žáků nejblíže. Nejde však autobiografii, nýbrž o
pohled na všechny, kdo mu pomohli stát se
tím, kým byl – mužem modlitby, který dokázal
předávat druhým své zkušenosti ze života
s Bohem.
C 166
ZACH, J. B.: Gedeón. Dramatický příběh biblického soudce Gedeóna je určen všem typům
čtenářů.
C 250
Půjčujeme v neděli od 10 do 11 a ve středu od 16 od 18 hod .
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