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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

9. října 2016 – 28. neděle v mezidobí
1. čtení: 2. kniha Královská, kap. 5, verš 14–17
Náman se vrátil k Božímu muži a vyznal Pána.
Odpověď k žalmu: Zpívejme Hospodinu píseň novou nebo: Jásejte Bohu, všechny země,
aleluja
2. čtení: 2. list sv. Pavla Timotejovi, kap. 2, verš 8–13
Když vytrváme, budeme s Kristem kralovat.
Evangelium: Lukáš, kap. 17, verš 11–19
Nikdo se nenašel, aby se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec?
Pane, Bože Pravdy, máš snad v tom, kdo všechny věci zná, opravdu zalíbení? Vždyť člověk, který
zná tohle všechno, ale tebe nezná, je nešťastný a ten, kdo tě zná, i kdyby tamto neznal, je šťastný.
gTen však, kdo zná i tebe, i tamty věci, není kvůli těm věcem blaženější, ale je blažený jen díky tobě,
jestliže tě zná a oslaví tě jako Boha, projeví ti vděčnost a jeho uvažování k něčemu vede. Jako totiž je
na tom lépe ten, kdo ví, že vlastní strom, a kdo ti za jeho užívání projevuje vděčnost (i když třeba
neví, kolik loktů je vysoký nebo jakou šířku zaujímá), než někdo, kdo strom změří, spočítá všechny
jeho větve, ale není jeho majitelem a nezná ani nemiluje toho, kdo ten strom stvořil – tak i věřící
člověk má svět plný pokladů, a jako by nic neměl vlastní všechno, protože přilnul k tobě, jemuž
všechno slouží; a je hloupé pochybovat o tom, že i kdyby neznal ani dráhu Velkého vozu, je na tom
lépe než ten, kdo měří nebe, počítá hvězdy a odvažuje prvky, ale nedbá ne tebe, který jsi všechno
uspořádal s mírou, počtem a váhou.
Vyznání sv. Augustina
Tento týden si připomínáme:

11. října
12. října
14. října
15. října

sv. Jana XXIII., papeže
sv. Radima, biskupa
sv. Kalista I., papeže a mučedníka
památku sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

Příští neděli bude 29. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: 2. kniha Mojžíšova, kap. 17, verš 8–13
2. čtení: 2. list sv. Pavla Timotejovi, kap. 3, verš 14 až kap. 4, verš 2
Evang.: Lukáš, kap. 18, verš 1–8

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE
Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.
V říjnu se modlíme růženec denně v 17.30 hod.
V pátek po večerní mši svaté je půlhodinová ti-

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

chá adorace
Prosíme tě, Bože, dej nám svou milost, aby nás vždycky předcházela a provázela a stále nás vedla ke konání dobra.

Tuto neděli 9. října:
- bude po ranní mši svaté od 10 hod. farní kafe
- večerní mši svatou doprovodí pěvecký
sbor z Cách s následným koncertem od
19.30 hod.


V pondělí 10. října:
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře
pro mládež; jsou určeny pro kategorii náctiletých (tedy i například i pro ty starší děti,
které se nemohou účastnit čtvrtečního náboženství).

Příští neděli 16. října se po večerní mši svaté sejdou v besídce Pastorační a ekonomická rada farnosti.


Kromě těchto postupně začnou ještě další
následující farní aktivity:
 Dramatický kroužek pro děti: každý
čtvrtek od 15.30 hod. (termín prvního setkání bude vyhlášen)
 Příprava na první svaté přijímání: Bližší informace u otce Jana
 Příprava na biřmování: bližší informace
u otce Jana.



V úterý 11. října:
- od 9 hod. v besídce setkání seniorů
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při
úklidu kostela
- od 19 hod. ve videosále další setkání kurzů Alfa
- od 19 hod. v besídce zkouška chrámového
sboru Cantores Cordis a v modrém salónku
kapely Hroši.

 Jarní prázdniny na běžkách od 12. do
18. března 2017. Nabídka (pro starší děti a
mládež) strávit jarní prázdniny společně na
běžkách od neděle 12. března (odpoledne) do
soboty 18. března (odpoledne). Místem konání bude Mariánská v Krušných horách.

Ve středu 12. října:
- růženec před večerní mší svatou se budou spolu s námi modlit ctitelé Panny Marie Fatimské
- od 19 hod. ve videosále Teologický klub.

BURGEROVÁ, M. J.: Novéna ke svaté
Terezii od Ježíše. Sv. Terezie z Avily je
známá po celém Španělsku i křesťanským
světem pod jménem pod jménem Amiga de
Dios (přítelkyně Boží). Vztah přátelství
k Bohu i k lidem byl pro Terezii natolik podstatným, že se stal její charakteristikou. X 305
ROBBINSOVÁ, S. J.: Nevzdávat se naděje. Strhující autobiografie somálské gynekoložky Hawy Abdiové je autentickým obrazem
smutného osudu a tragického stavu současné
somálské společnosti.
A 1946
MIDDLETON, K.: První kroky z úzkosti.
Autorka psycholožka odhaluje v knize, jak
úzkost funguje ve vzorcích vašeho myšlení,
tak i v chemických látkách vašeho těla. Čerpá
z příběhů ze skutečného života i ze své vlastní zkušenosti. Navrhuje cestu k uzdravení,
která je plná soucitu, snadno proveditelná a
perfektní.
S 259





Ve čtvrtek 13. října:
- od 17 hod. všechna náboženství
- od 19 hod. modlitby matek v kryptě
- od 19 hod. ve videosále společenství
mladší mládeže
- od 19.30 hod. setkání katechumenů na
faře
- od 20 hod kontemplace v kryptě.


Od pátku 14. října (podvečera) do neděle
16. října (odpoledne) se koná podzimní
duchovní obnova pro starší děti a mládež
ve Slivici. Přihlášky a informace u otce Jana
nebo na našem webu.


nabízí nové knihy:

Je otevřena 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

