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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

10. července 2016 – 15. neděle v mezidobí
1. čtení: 5. kniha Mojžíšova, kap. 30, verš 10–14
Vždyť je ti to slovo velmi blízké, takže ho můžeš zachovávat.
Odpověď k žalmu: Vyslyš mě, Bože, ve své veliké lásce
nebo: Pane, ty máš slova věčného života
2. čtení: list sv. Pavla Kolosanům, kap. 1, verš 15–20
Všecko je stvořeno skrze něho a pro něho.
Evangelium: Lukáš, kap. 10, verš 25–37
Kdo je můj bližní?
Tento týden si připomínáme:
11. července svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
13. července sv. Jindřicha
14. července bl. Hroznatu, mučedníka
a sv. Kamila de Lellis, kněze
15. července památku sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
16. července Pannu Marii Karmelskou
Příští neděli bude 16. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: 1. kniha Mojžíšova, kap. 18, verš 1–10a
2. čtení: list sv. Pavla Kolosanům, kap. 1, verš 24–28
Evang.: Lukáš, kap. 10, verš 38–42

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

Bože, ty ukazuješ bloudícím světlo pravdy, aby se mohli vrátit na správnou cestu;
dej těm, kdo přijali křesťanství, ať se vyhýbají všemu, co odporuje křesťanskému způsobu života,
a ať usilují o to, co se s ním shoduje.

Během letních prázdnin odpadají všechny
mimobohoslužebné aktivity, bohoslužebný
pořádek zůstává nezměněn. Nebude
vycházet farní zpravodaj v tištěné podobě,
aktuální informace budou zveřejněny na
webu a v nedělních ohláškách.

Všem farníkům přejeme požehnaný a
klidný čas prázdnin a dovolených.
Provázejme se navzájem v modlitbách!

