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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

28. srpna 2016 – 22. neděle v mezidobí
1. čtení: kniha Sirachovcova, kap. 3, verš 19–21.30–31 (řec. 17–18.20.28–29)
Pokořuj se, a před Pánem nalezneš milost.
Odpověď k žalmu: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý
2. čtení: list Židům, kap. 12, verš 18–19.22–24a
Přistoupili jste k hoře Siónu a k městu živého Boha.
Evangelium: Lukáš, kap. 14, verš 1.7–14
Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.
Tento týden si připomínáme:
29. srpna
3. září

památku Umučení svatého Jana Křtitele
památku sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

Příští neděli bude 23. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: kniha Moudrosti, kap. 9, verš 13–18
2. čtení: list sv. Pavla Filemonovi, verš 9b–10.12–17
Evang.: Lukáš, kap. 14, verš 25–33

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, v tobě je plnost všeho dobra;
vlož do našich srdcí lásku k tvému jménu, rozmnož naši oddanost k tobě a posiluj naši vytrvalost,
ať v nás roste a trvá všechno dobré.

Ve čtvrtek 1. září od 18 hod. zveme
všechny farníky, zvlášť děti, mládež a jejich
rodiče a prarodiče a učitele, na mši svatou
na zahájení školního roku.


Na pátek 2. září připadá první pátek
v měsíci s obvyklým poutním programem
Roku milosrdenství od 17 hod.


Pravidelný farní program začne
v pondělí 5. září. Pokračovat budou všechny dosavadní pravidelné mimobohoslužebné
aktivity s tím, že něco ještě přibude a některé z nich začnou až v průběhu září. Z pravidelných programů připomínáme:
 Náboženství (pro všechny věkové kategorie dětí): každý čtvrtek od 17 do 18
hod. (počínaje čtvrtkem 8. září)
 Rozhovory o víře (pro starší děti mládež): každé pondělí od 18.45 hod. (počínaje pondělkem 5. září)
 Katechumenát: každý čtvrtek od 19.30
hod. (počínaje koncem září, bude vyhlášeno)
 Teologický klub: každou druhou středu
od 19 hod. (počínaje středou 7. září)
 Literatura a duchovní život: každé druhé pondělí od 19 hod. (počínaje koncem
září, bude vyhlášeno)
 Farní akademie: každou druhou neděli
v měsíci od 16 hod. (počínaje 18. zářím)
 Filozoficko-teologický seminář: každé
druhé úterý od 19 hod. (počínaje úterkem
13. září)
 Setkání seniorů: každé druhé úterý od 9
hod. (počínaje koncem září, bude vyhlášeno)
 Společenství mladší mládeže: každý
čtvrtek od 19 hod. (začne v průběhu září,
termín prvního setkání bude vyhlášen)
 Společenství starší mládeže: každou
druhou středu od 19 hod. (začne
v průběhu září, termín prvního setkání

bude vyhlášen)
 Dramatický kroužek pro děti: každý
čtvrtek od 15.30 hod. (začne v průběhu
září, termín prvního setkání bude vyhlášen)
 Filozoficko-teologický seminář: každé
druhé úterý od 19 hod. (počínaje úterkem
6. září)
 Modlitby matek za děti a vnoučata:
každý čtvrtek po mši svaté
 Kurzy alfa: každé úterý od 19 hod. (od
začátku října)
 Kontemplace v kryptě: každý čtvrtek od
20 hod. (počínaje čtvrtkem 8. září)
 Modlitby chval: každou druhou neděli
od 19.30 hod. (počínaje nedělí 18. září)
 zkoušky sboru Cantores Cordis a kapely Hroši (každé úterý od 19 hod.)


Také i v letošním školním roce se bude
konat příprava na biřmování (dá-li Bůh,
bude opět o svatodušní vigilii 2017) a příprava na první svaté přijímání. Bližší informace u otce Jana.

Náš chrámový sbor CANTORES CORDIS
zahájí svou 47. sezónu v úterý 13. září 2015
v 19 hodin ve zkušebně proti sakristii. Rádi
mezi sebou uvítáme nové zájemce o sborový
zpěv do všech hlasových skupin. Zveme Vás
též k návštěvě našich webových stránek
www.cantorescordis.cz.

se těší na své čtenáře od neděle 4. září.
Půjčujeme v neděli od 10 do 11 a ve středu od 16 od 18 h

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.

