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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

11. prosince 2016 – 3. neděle adventní
1. čtení: Izaiáš, kap. 35, verš 1–6a.10
Bůh sám přijde a spasí nás.
Odpověď k žalmu: Přijď, Pane, a vysvoboď nás!
2. čtení: list sv. Jakuba, kap. 5, verš 7–10
Posilněte své srdce, neboť příchod Páně je blízko.
Evangelium: Matouš, kap. 11, verš 2–11
Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?
«Chceš-li, abych ti odpověděl nějaké útěšné slovo, pohleď na mého Syna, mně poddaného a
z lásky ke mně podrobeného jiným a ztýraného, a uvidíš, kolik ti toho odpoví. Kdybys chtěl,
abych ti objasnil některé tajné věci nebo případy, zadívej se na něho a nalezneš nejskrytější tajemství a moudrost a Boží divy, kterou jsou v něm ukryty, jak říká můj apoštol „V něm, v Božím synu, jsou skryty všechny poklad moudrosti a poznání Boha“»
sv. Jan od Kříže
Tento týden si připomínáme: 12. prosince Pannu Marii Guadalupskou
13. prosince památku sv. Lucie, panny a mučednice
14. prosince památku sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
Příští neděli bude 4. neděle adventní. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: Izaiáš, kap. 7, verš 10–14
2. čtení: list sv. Pavla Římanům, kap. 1, verš 1–7
Evang.: Matouš, kap. 1, verš 18–24

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 v 17.30 hod.
V pátek po večerní mši svaté bude půlhodinová
tichá adorace

Příležitost ke sv. zpovědi je půl hodiny před
každou mší svatou; v době adventní je před
každou večerní mší svatou prodloužena na tři
čtvrtě hodiny.

Všemohoucí Bože, očekáváme s vírou slavnost narození tvého Syna a prosíme tě:
dej nám svou milost, abychom se mohli radovat z naší spásy a vděčně tě chválit.

 Příští neděli18. prosince: 

Tuto neděli 11. prosince:
- bude od 10 hod. farní kafe
- od 16 hod. ve videosále pokračuje farní
akademie přednáškou P. Jana Paty „Nová
datace vybraných starozákonních papyrů“.


V pondělí 12. prosince:
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře
pro mládež
- od 19 hod. ve videosále Literatura a duchovní život.

- bude od 19.30 hod v kryptě modlitba
chval organizovaná naší mládeží.


Společenský večer naší farnosti se
uskuteční 14. ledna 2017 v sále Na
Marjánce. Vstupenky je možné zakoupit
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



V úterý 13. prosince:
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při
úklidu kostela
- od 19 h na faře filozoficko-teologický
seminář
- od 19 hod. v besídce zkouška chrámového
sboru Cantores Cordis a v modrém salónku
kapely Hroši.


Ve středu 14. prosince:
- mši svatou od 18 hod. doprovodí kapela
Srdcaři a od 19 hod. ve videosále společenství mladých.


Ve čtvrtek 15. 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.


V pátek 16. prosince:
- bude krom dvou obvyklých bohoslužeb
od 6 hod rorátní mše svatá
- od 20 hod. adventní koncert souboru
Schola Gregoriana Pragensis. 


V sobotu 17. prosince od 14 hod. proběhne adventní duchovní obnova pro farnost, kterou povede P. Vít Uher.


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.
Houkal, J.: Co se děje v kostele. Autor nejen
popisuje jednotlivé části katolické mše, ale
podává hluboký výklad katolické věrouky.
Chlapcům i dívkám se otevírá rozum i srdce
k tomu, aby pro ně byla mše skutečným
prožitkem, s jehož pomocí budou i mimo kostel
žít
radostný
křesťanský
život.
FRANTIŠEK, papež: Laudato sii. Buď
pochválen. Encyklika o péči o společný domov.
OTEC JERONÝM: Možnosti a melodie.
Kniha patří k nejzralejším textům otce Jeronýma,
mnicha z kláštera Sept-Fons, který v tomto
krátkém pojednání o Boží lásce předkládá
syntézu celého svého života, své zkušenosti a
duchovní nauky. Součástí tohoto svazku je text
Modlitby nad záchrannou sítí od otce Mikuláše,
současného novicmistra kláštera.
C 102
VAŠÁK, J.: Recepty našich babiček. Autorkuchař-číšník vytvořil velkou sbírku receptů,
která nás seznamuje s jídly našich babiček.
Najdeme zde přepestrou nabídku bramborových
a zeleninových jídel i po domácku vyrobené
likéry, křupky nebo moučníky.
C102
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

