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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

31. ledna 2016 – 4. neděle v mezidobí
1. čtení: Jeremiáš, kap. 1, verš 4–5.17–19
Prorokem pro národy jsem tě ustanovil.
Odpověď k žalmu: Ústa má zvěstují tvou spravedlnost
2. čtení: 1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 12, verš 31 až kap. 13, verš 13
Nyní trvá víra, naděje a láska; ale největší z nich je láska.
Evangelium: Lukáš, kap. 4, verš 21–30
Jako Eliáš a Elizeus i Ježíš byl poslán nejen k Židům.
Kde jinde je bezpečný a jistý úkryt i odpočinek pro slabé než ve Spasitelových ranách. Tím
bezpečněji tam mohu přebývat, čím víc je Spasitel schopen nás zachránit. Svět kolem nás hlučí,
tělo nás svírá, ďábel klade nástrahy. Já však neklesám, neboť mé základy stojí na pevné skále.
Zhřešil jsem velkým hříchem. Svědomí bude znepokojeno, ale nezděsí se, protože budu mít na
paměti Pánovy rány. Vždyť přece byl zraněn pro naše nepravosti. A co je tak smrtelné, že by to
nebylo Kristovou smrtí ze smrti vysvobozeno? Když si tedy uvědomím, že existuje tak mocný a
účinný lék, nemohu se už děsit žádné zlé nemoci.
sv. Bernard
Tento týden si připomínáme: 2. února svátek Uvedení Páně do chrámu
3. února sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
a sv. Ansgara, biskupa
5. února památku sv. Agáty, panny a mučednice
6. února památku sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
Příští neděli bude 5. neděle v mezidobí. Při bohoslužbě se budou číst tato čtení:
1. čtení: Izaiáš, kap. 6, verš 1–2a.3–8
2. čtení: 1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 15, verš 1–11
Evang.: Lukáš, kap. 5, verš 1–11

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE
Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.
Ve čtvrtek a v sobotu od 17.30 hod. je společná
modlitba růžence
V pátek po večerní mši svaté je půlhodinová
tichá adorace

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, během adorací
nebo dle domluvy s knězem

Prosíme tě, Bože, posilni nás svou milostí, abychom tě milovali celým srdcem
a abychom měli opravdovou lásku také ke všem lidem.

V sobotu 20. února odpoledne proběhne
postní Duchovní obnova pro farnost.
V pondělí 1. února:
- od 18.45 hod. pokračují v besídce pravidelné Rozhovory o víře pro mládež.


V úterý 2. února:
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc
při úklidu kostela
- od 19 hod. zkouška chrámového sboru
Cantores Cordis. Stále vítáme nové zájemce o sborový zpěv.


Ve středu 3. února:
- od 18 hod. bude mše svatá doprovázená
kapelou Srdcaři a od 19 hod. ve videosále
pokračuje společenství starší mládeže.


Ve čtvrtek 4. února:
- 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 5. února začne duchovní program devíti prvních pátků v rámci Roku
milosrdenství.
Mše
svatá
bude
v obvyklém čase v 18 hod., po ní bude následovat katecheze na téma Boží milosrdenství (tentokrát P. Petr Beneš) a hodinová adorace doprovázená zpěvy (tichá adorace přede mší svatou bude zachována).
Příležitost ke svátosti smíření bude od 17
hod. a během celé adorace.

Bližší informace a přihlášky na jednotlivé akce jsou u
otce Jana nebo na našich web stránkách ve složce
„AKTIVITY/AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ“
 Jarní prázdniny pro starší děti a mládež na
běžkách od 28. února do 5. března
 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
 otec Jan prosí rodiče dětí, kterých se to týká, o
krátké informativní setkání ohledně termínu příprav, a to tuto středu 3. února od 19 hod. v besídce
 Sobotní výlety pro děti
 termíny jednotlivých výletů budou upřesněny

VÝHLED FARNÍCH AKCÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ NA LÉTO 2016












Příští neděli 7. února:
- bude od 19.30 hod. v kryptě modlitba
chval organizovaná naší mládeží.
V chodbě pod věží pokračuje do 7. února
výstava o problematice uprchlíků Lidé na
cestě.




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 nebo na farním webu
Letní turistická výprava pro starší děti a
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.

