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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

23. října 2016 – 30. neděle v mezidobí
den modliteb za misie
1. čtení: kniha Sirachovcova, kap. 35, verš 15b–17.20–22a (řec. 12–14.16–18)
Modlitba chudého proniká oblaka.
Odpověď k žalmu: Blízký je Hospodin všem, kdo ho vzývají
2. čtení: 2. list sv. Pavla Timotejovi, kap. 4, verš 6–8.16–18
Teď mě už jen čeká věnec spravedlnosti.
Evangelium: Lukáš, kap. 18, verš 9–14
Celník se vrátil domů ospravedlněn, ne však farizeus.
nebo vlastní texty z votivní mše za misie

Z mnoha lidí se v této oblasti nestanou křesťané jen proto, že prostě není, kdo by z nich
křesťany udělal. A tak se mi často vtírá myšlenka, že bych měl obejít všechny akademické
instituce po celé Evropě – a hlavně pařížskou univerzitu, a všude křičet jako smyslů zbavený,
abych ty, v nichž je víc učenosti než lásky, vyburcoval voláním: „Jak strašné je množství těch, kdo
se vaší vinou nedostanou do nebe, a řítí se do pekel!“ Kéž by oněm lidem ležela tato starost na
srdci aspoň tak jako pěstování vědy, aby jednou mohli Bohu složit účty nejen ze vzdělanosti, ale
ze všech svěřených hřiven.
sv. František Xaverský
Tento týden si připomínáme: 24. října sv. Antonína Marie Klareta, biskupa
28. října svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Příští neděli bude 31. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: kniha Moudrosti, kap. 11, verš 22 až kap. 12, verš 2
2. čtení: 2. list sv. Pavla Soluňanům, kap. 1, verš 11 až kap. 2, verš 2
Evang.: Lukáš, kap. 19, verš 1–10

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
tichá adorace

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

Všemohoucí, věčný Bože, rozmnož naši víru, naději a lásku,
ať s radostí plníme, co přikazuješ, aby se na nás splnilo, co slibuješ.

Tuto neděli 23. října:
- je sbírka na misie
- mše svatá od 11 hod. je pro rodiny
s dětmi a doprovázená kapelou Hroši.

Dopředu oznamujeme, že ve středu 2.
listopadu kromě obvyklých mší svatých
v kostele (od 8 a 18 hod.) bude ještě mše
svatá za zemřelé od 16 hod. v kapli sv.
Václava s následnou modlitbou za zemřelé
na Vinohradském hřbitově.







V pondělí 24. 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).


V úterý 25. 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
- od 19.30 hod. koncert duchovní hudby 3.
ročník setkání moravských a slovinských
sborů pod záštitou slovinské ambasády.


Ve středu 26. října:
- od 19 hod. ve videosále Teologický
klub.


-

Ve čtvrtek 27. října:
nejsou náboženství
od 19 hod. modlitby matek v kryptě
nekoná se společenství mladší mládeže
nekoná se setkání katechumenů
od 20 hod kontemplace v kryptě.


V pátek 28. října od 15 hod. se bude v
rámci oslav vzniku samostatného československého státu konat 10. ročník ekumenického setkání lidí dobré vůle Modlitba
za domov. Vystoupí hudební skupina Spirituál kvintet a řada zajímavých hostů, mezi
nimiž jsou Jefim Fištejn, Barbora Farářová,
Cyril Höschl a další.


Kromě těchto postupně začnou ještě další
následující farní aktivity:
 Příprava na první svaté přijímání: Bližší informace u otce Jana
 Příprava na biřmování: bližší informace
u otce Jana.


V minulém týdnu se sešla Pastorační rada
farnosti. Informace z tohoto setkání najdete
na farním webu.
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.
Přihlášky a bližší informace u otce Jana.
nabízí nové knihy:

Dokumenty Tridentského koncilu. Předkládaná publikace obsahuje v latině i češtině
text všech dogmatických i reformních dekretů a kánonů přijatých na zasedání koncilu.
CH 140
POSPÍŠIL, C. V.: Husovská dilemata.
Kniha zahrnuje nejnovější podněty nejen
z historické, ale i z teologické a církevně politické oblasti. Autor si uvědomuje dilematičnost Husovy osobnosti, doby, nauky i ohlasů.
C 331
ESTRATE, P.: Miriam – malá Arabka. Život nedávno svatořečené karmelitky Miriam
od Ukřižovaného zpracovaný řeholním knězem, který se stal jejím duchovním vůdcem a
později i prvním životopiscem.
C 444
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

