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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

27. listopadu 2016 – 1. neděle adventní
1. čtení: Izaiáš, kap. 2, verš 1–5
Pán shromáždí všechny národy ve věčném míru Božího království.
Odpověď k žalmu: Do domu Hospodinova půjdeme s radostí
2. čtení: list sv. Pavla Římanům, kap. 13, verš 11–14
Naše spása je blízko.
Evangelium: Matouš, kap. 24, verš 37–40
Bděte, abyste byli připraveni.
Hleďte, nejmilejší, nastává doba slavná, slavnostní, a jak praví Duch svatý, doba příhodná: den
spásy, pokoje a smíření. Doba, po níž horoucně toužili s tolika prosbami a úpěnlivými vzdechy
dávní patriarchové a proroci, až ji konečně uzřel s překypující radostí spravedlivý Simeon. Doba,
kterou vždy slavnostně slavila církev. A tak ji máme i my prožít se zbožnou myslí, navěky
nepřestávajíce chválit věčného Otce a děkovat mu za jeho milosrdenství, které nám prokázal
skrze tajemství příchodu svého jednorozeného Syna.
sv. Karel Boromejský
Tento týden si připomínáme: 30. listopadu svátek sv. Ondřeje, apoštola
1. prosince sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka
3. prosince památku sv. Františka Xaverského, kněze
Příští neděli bude 2. neděle adventní. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: Izaiáš, kap. 11, verš 1–10
2. čtení: list sv. Pavla Římanům, kap. 15, verš 4–9
Evang.: Matouš, kap. 3, verš 1–12

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE
Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až čtvrtek: 8, 18 hod.
Pátek: 6 (rorátní), 8, 18 hod.
Sobota: 8, 18 hod.

Společně se modlíme růženec ve čtvrtek a v sobotu Příležitost ke sv. zpovědi je půl hodiny před každou mší svatou, v době adventní je před kažv 17.30 hod.
Na tento pátek připadá 1. pátek v měsíci. Adorace dou večerní mší svatou prodloužena na tři čtvrtě
bude ve čtvrtek půl hodiny po večerní mši svaté a hodiny.
v pátek od 17 do 17.50 hod. a půl hodiny po večerní
mši svaté
Všemohoucí Bože, očekáváme příchod našeho Pána Ježíše Krista a prosíme tě: posiluj naši vůli, ať konáme spravedlivé
skutky a připravujeme se na setkání s ním, abychom v den soudu stáli po jeho pravici a vešli do nebeského království.

- od 20 hod kontemplace v kryptě.
Tuto neděli 27. listopadu:
- při mších svatých v 9, 11 i v 18 hod.
žehnání adventních věnců
- mše svatá v 11 hod. zvlášť pro rodiny s
dětmi
- od 16 hod. adventní koncert, pořádaný
nadačním fondem Karla Hartiga. Koncert
provede Žesťový soubor GMHS a Collegium
Instrumentalis

- po každé mši svaté můžete v zadní části
kostela navštívit misijní stánek Přátel
New Renato, výtěžek podpoří projekt
střední školy v Kashitu.


V pondělí 28. listopadu:
- od 18.45 hod. v besídce rozhovory o víře
pro mládež
- od 19 hod. ve videosále přednáška cyklu
literatura a duchovní život.


V úterý 29. listopadu:
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při
úklidu kostela
- od 19 hod. na faře filosoficko-teologický
seminář
- od 19 hod. ve videosále kurzy Alfa
- od 19 hod. v besídce zkouška chrámového
sboru Cantores Cordis a v modrém salónku
kapely Hroši.


Ve středu 30. listopadu:
- mši svatou od 18 hod. doprovodí kapela
Srdcaři a po ní od 19 hod. ve videosále
společenství mladých.


Ve čtvrtek 1. prosince:
- od 17 hod všechna náboženství
- od 19 hod. modlitby matek v kryptě
- od 19 hod. ve videosále společenství
mladší mládeže
- od 19.30 hod. na faře setkání katechumenů
- od 20 hod. v besídce „třídní schůzka“
rodičů dětí z náboženství (setkání s vyučujícími náboženství)



Příští neděli 4. prosince (2. neděle adventní):
- bude Mikulášská sbírka na bohoslovce
- po obou dopoledních mších svatých bude možnost zakoupit si za dobrovolný příspěvek vánoční přání a ozdoby, výtěžek z
prodeje je určen na podporu misií
- od 15 hod. benefiční koncert
- od 19 hod. ve videosále společenství
žen
- od 19.30 hod. modlitby chval v kryptě
organizované mládeží.




V sobotu 17. prosince odpoledne od 14
hod. proběhne adventní duchovní obnova pro farnost.


Již dopředu připomínáme, že společenský večer naší farnosti se uskuteční 14.
ledna 2017 v sále Na Marjánce. Vstupenky
bude možné zakoupit v průběhu prosince
po nedělních bohoslužbách. Budeme moc
rádi za jakýkoliv příspěvek či dar do soutěže o ceny. Případný výtěžek z darů bude
věnován na opravu našeho kostela. Kontakt: ples.srdcepane@centrum.cz, 739 248
754 Karolína Němcová


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.
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 na webu a u otce
Jana.

Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně
130 00 Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 19
www.srdcepane.cz

