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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

4. prosince 2016 – 2. neděle adventní
1. čtení: Izaiáš, kap. 11, verš 1–10
Podle spravedlnosti bude soudit chudé.
Odpověď k žalmu: Pane, ukaž nám své milosrdenství!
2. čtení: list sv. Pavla Římanům, kap. 15, verš 4–9
Kristus spasil všechny lidi.
Evangelium: Matouš, kap. 3, verš 1–12
Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království.
«To přejasné světlo kráčí za svítilnou, svou předchůdkyní, Slovo následuje hlas a Ženich starosvata, který připravil Pánu vybraný lid a očistil ho napřed vodou pro přijetí Ducha»
sv. Řehoř Naziánský
«Proto onen hlas (Jana Křtitele) přikazuje připravovat cestu Božímu Slovu a urovnávat neschůdnosti a hrboly, aby náš Bůh při svém příchodu mohl po ní kráčet. „Připravte cestu Pánu“: smysl
šířen radostné zvěsti a nové útěchy je právě v tom, že jí provází vroucí přání seznámit všechny lidi
s Boží spásou»
Eusebius z Cézareje
Tento týden si připomínáme: 6. prosince sv. Mikuláše, biskupa
7. prosince památku sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
8. prosince slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY
PRVOTNÍHO HŘÍCHU
9. prosince sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina
Příští neděli bude 3. neděle adventní. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: Izaiáš, kap. 35, verš 1–6a.10
2. čtení: list sv. Jakuba, kap. 5, verš 7–10
Evang.: Matouš, kap. 11, verš 2–11

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
v 17.30 hod.
každou mší svatou; v době adventní je před
V pátek po večerní mši svaté bude půlhodinová ti- každou večerní mší svatou prodloužena na tři
čtvrtě hodiny.
chá adorace
Všemohoucí a milosrdný Bože, spěcháme vstříc tvému Synu a prosíme tě: nedopusť, aby nám stály v cestě pozemské zájmy,
ale ať nebeská moudrost zúrodní naše nitro, abychom došli k věčnému životu s Kristem.

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


V pondělí 5. prosince:
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře
pro mládež (tentokrát se nejprve zúčastníme
Mikulášské v kostele)
- mši svatou od 18 hod. doprovodí kapela
Hroši a po ní od 19 hod. následuje Mikulášská.


V úterý 6. prosince:
- od 9 hod. v besídce setkání seniorů
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při
úklidu kostela
- od 19 hod. ve videosále závěrečné setkání
kurzů Alfa
- od 19 hod. v besídce zkouška chrámového
sboru Cantores Cordis a v modrém salónku
kapely Hroši.


Ve středu 7. prosince:
- od 19 hod. ve videosále Teologický
klub.


V pátek 9. prosince bude krom dvou obvyklých bohoslužeb od 6 hod rorátní mše
svatá.


Příští neděli 11. prosince:
- bude od 10 hod. farní kafe; kdo můžete,
doneste prosím, něco ke společnému občerstvení
- od 16 hod. ve videosále pokračuje farní
akademie přednáškou P. Jana Paty „Nová
datace vybraných starozákonních papyrů“.


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


Společenský večer naší farnosti se
uskuteční 14. ledna 2017 v sále Na
Marjánce. Vstupenky bude možné zakoupit
od 11. prosince vždy v neděli po všech bohoslužbách. Případný výtěžek z darů bude
věnován na opravu našeho kostela.
Kontakt: ples.srdcepane@centrum.cz,
739 248 754 Karolína Němcová
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.

VOPŘADA, D.: Sv. Augustin: Vánoční
promluvy. Kázání sv. Augustina z 5. stol.
představují samotné jádro křesťanské zvěsti:
Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
HILDEGARDA z BINGEN: Kniha obsahuje překlad a komentář souboru Hildegardiných spisů, které se dochovaly pod názvem
Atanášova vyznání víry. Druhou část tvoří
výbor z Hildegardiny sbírky liturgických

zpěvů.
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Ve čtvrtek 8. 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 kontemplace v kryptě.

