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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela
NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha - Vinohrady

17. ledna 2015 – 2. neděle v mezidobí
1. čtení: Izaiáš, kap. 62, verš 1–5
Raduje se z nevěsty ženich.
Odpověď k žalmu: Plesejte Hospodinu, všechny země
2. čtení: 1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 12, verš 4–11
Jeden a týž Duch přiděluje každému zvlášť, jak chce.
Evangelium: Jan, kap. 2, verš 1–12
To byl v galilejské Káně počátek znamení, která Ježíš učinil.
Láska k Bohu nepotřebuje učitele. Právě tak jako nás nikdo neučil radovat se ze světla, toužit po životě,
mít rád ty, kteří nás přivedli na svět a vychovali. A podobně, vlastně daleko víc, ani touha po Bohu
nepřichází zvenčí dík nějakému cvičení či vyučování, nýbrž od chvíle, kdy živý tvor, mám na mysli
člověka, začíná existovat, je do nás v zárodku vložena duchovní schopnost a potřeba milovat. Tuto
schopnost podchycuje škola Božích přikázání, pečlivě ji pěstuje, rozumně živí a s Boží pomocí ji přivádí
k dokonalosti.
sv. Basil Veliký, biskup
Tento týden si připomínáme:

18. ledna památku Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
– začíná týden modliteb za jednotu křesťanů
20. ledna sv. Fabiána, papeže a mučedníka
a sv. Šebestiána, mučedníka
21. ledna památku sv. Anežky Římské, panny a mučednice
22. ledna sv. Vincence, jáhna a mučedníka

Příští neděli bude 3. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: Nehemiáš, kap. 8, verš 2–4a.5–6.8–10
2. čtení: 1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 12, verš 12–30
Evang.: Lukáš, kap. 1, verš 1–4 a kap. 4,14–21

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 vždy půl hodiny před
každou mší svatou, během adorací nebo dle domluvy s knězem

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

Všemohoucí věčný Bože, ty řídíš všechno na nebi i na zemi;
vyslyš prosby svého lidu a dej našim dnům svůj řád a mír.

Tuto neděli 17. ledna:
- bude mše svatá v 11 hod. zaměřená především pro rodiny s dětmi.


V pondělí 18. ledna:
- od 18.45 hod. pokračují v besídce pravidelné Rozhovory o víře pro mládež.


V úterý 19. ledna:
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc
při úklidu kostela
- nekoná se zkouška chrámového sboru.


Ve středu 20. ledna:
- od 18 hod. mše svatá doprovázená kapelou Srdcaři a od 19 hod. ve videosále pokračuje společenství starší mládeže.


Ve čtvrtek 21. ledna:
- od 17 hod. pokračují 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.


V pátek 22. ledna od 19.30 hod. bude ve
videosále přednáška prof. Jana Sokola o
uprchlické krizi.


Příští neděli 24. ledna:
- bude od 20 hod. v kryptě modlitba chval
organizovaná naší mládeží.


V chodbě pod věží pokračuje výstava o
problematice uprchlíků Lidé na cestě. Výstava potrvá do 7. února a je přístupná vždy
ve čtvrtek, pátek a v neděli od 15 do 18
hod.


 Letos v květnu proběhne v naší farnosti

Pokud by se některá rodina chtěla připojit k jarním prázdninám na běžkách pro
starší děti a mládež (na chatě jsou ještě
volná místa), nechť se co nejdříve přihlásí
otci Janovi.
PLÁN FARNÍCH AKCÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ NA JARO 2016


















Jarní prázdniny pro starší děti a mládež na
běžkách od 28. února do 5. března
na Mariánské v Krušných horách od neděle 28.
února (odpoledne) do soboty 5. března (večera)
Příprava na biřmování pro mládež
specifická příprava na biřmování bude probíhat
o velikonočních nedělích od 19.15 hod.
jedná se o následující neděle: 3., 10., 17. a 24.
dubna a 1. května
dlouhodobá příprava se děje v rámci Rozhovorů
o víře pro mládež
Předsvatodušní duchovní obnova pro starší
děti a mládež od 6. do 8. května
od pátku 6. (podvečera) do neděle 8. května
pro biřmovance zároveň závěrečná část přípravy
na biřmování
Biřmování v sobotu 14. května (vigilie slavnosti Seslání Ducha svatého)
od 18 hod. v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně
Příprava na první svaté přijímání a první svatou zpověď
přepokládá se účast na náboženství
bude probíhat od Velikonoc
termíny setkání budou upřesněny podle domluvy
s rodiči (termín schůzky bude oznámen)
Sobotní výlety pro děti
termíny jednotlivých výletů budou upřesněny

VÝHLED FARNÍCH AKCÍPRO DĚTI A MLÁDEŽ NA LÉTO 2016




Účast na Světovém dni mládeže v Krakově
od 20. (25.) do 31. července 2016
je třeba se samostatně přihlásit na
http://signaly.bluepro.cz/krakov/index.php
pokud chcete jet společně (včetně předprogramu, což je doporučováno), napište do poznámky, že chcete jet v autobuse s P. Janem Houkalem
Letní farní tábor pro děti na Mariánské od
22. do 29. srpna 2016
přihlášky u otce Jana

biřmování. Příprava mládeže již probíhá

v rámci Rozhovorů o víře pro mládež. Pokud někdo z dospělých by se chtěl na přije
tí této svátosti připravit, ať se co nejdříve
 Letní turistická výprava pro starší děti a
přihlásí otci Janovi.
mládež
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.

