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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

7. srpna 2016 – 19. neděle v mezidobí
1. čtení: kniha Moudrosti, kap. 18, verš 6–9
Čím jsi trestal protivníky, tím jsi oslavil nás, když jsi nás povolal.
Odpověď k žalmu: Blaze každému, kdo kráčí po Božích cestách
2. čtení: list Židům, kap. 11, verš 1–2.8–19
Čekal na město, které sám Bůh vystaví a založí.
Evangelium: Lukáš, kap. 12, verš 32–48
I vy buďte připraveni.
Tento týden si připomínáme:
8. srpna
památku sv. Dominika, kněze
9. srpna
svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
10. srpna
svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
11. srpna
památku sv. Kláry, panny
12. srpna
sv. Janu Františku de Chantal, řeholnici
13. srpna
sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníky
Příští neděli bude 20. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: Jeremiáš, kap. 38, verš 4–6.8–10
2. čtení: list Židům, kap. 12, verš 1–4
Evang.: Lukáš, kap. 12, verš 49–53

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

Všemohoucí, věčný Bože, tys nám poslal Ducha svého Syna a přijal jsi nás za vlastní,
a proto k tobě smíme volat jako k Otci:
upevni, co jsi v nás započal, abychom se mohli ujmout zaslíbeného dědictví.

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.


Veškerý pravidelný farní program začne
opět 5. září 2016.


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

