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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

18. prosince 2016 – 4. neděle adventní
1. čtení: Izaiáš, kap. 7, verš 10–14
Hle, panna počne.
Odpověď k žalmu: Ať vejde Hospodin, on je král slávy
2. čtení: list sv. Pavla Římanům, kap. 1, verš 1–7
Ježíš Kristus, z rodu Davidova, Syn Boží.
Evangelium: Matouš, kap. 1, verš 18–24
Ježíš se narodí z Marie, zasnoubené s Josefem, synem Davidovým.
Slyšela jsi, Panno, že počneš a porodíš syna. Slyšela jsi, že se to nestane prostřednictvím člověka,
nýbrž prostřednictvím Ducha svatého. Anděl očekává odpověď: je totiž čas, aby se vrátil k Bohu,
jenž ho poslal. I my, ó Paní, očekáváme slovo slitování, my, které žalostně tísní odsuzující rozsudek. Dej spěšně odpověď Panno! Odpověz rychle andělovi, a skrze anděla i Pánu. Odpověz slovo
a přijmi Slovo. Prones své a počni Božské. Vypusť pomíjející slovo a pojmi do sebe Slovo věčné.
Tento týden si připomínáme: 21. prosince sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve
23. prosince sv. Jana Kentského, kněze
Příští neděli bude Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: Izajáš, kap. 62, verš 11-12
2. čtení: list Titovi, kap. 3, verš 4-7
Evang: Lukáš kap. 2, verš 15-20

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE

Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až čtvrtek: 8, 18 hod.
Pátek: 6 (rorátní), 8 a 18 hod.
Sobota 24. prosince: 8, 16, 24 hod.
Společně se modlíme růženec ve čtvrtek v 17.30 hod.
V pátek po večerní mši svaté bude půlhodinová tichá
adorace
Příležitost ke svátosti smíření je prodloužena:
Pondělí a úterý od 7.30 do 8 hod. + od 17 do 18 hod.
Středa až pátek od 7.30 do 8 hod. + od 16 do 19 hod.
Sobota
od 7.30 do 8 hod. + od 8.30 do 9 hod.
případně dle potřeby

Kostel bude otevřen:
24. prosince odpoledne od 14 hod.
25. prosince odpoledne od 15 hod.

Prosíme tě, Bože, vlej nám do duše svou milost, abychom stále hlouběji prožívali tajemství našeho vykoupení, a dej, ať nás
všechny, kteří jsme z andělova zvěstování poznali, že se tvůj Syn stal člověkem,
jeho umučení a kříž přivede k slávě vzkříšení.

Tuto neděli 18. prosince:
- bude od 19.30 hod v kryptě modlitba
chval organizovaná naší mládeží.


Od pondělí do pátku bude ještě více
prodloužena odpolední příležitost ke svátosti smíření v kostele – pondělí a úterý
od 17 hod., středa až pátek od 16 hod.
Ostatní časy (a možnost individuální domluvy) zůstávají zachovány.


V pondělí 19. prosince:
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře
pro mládež.


V úterý 20. prosince:
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při
úklidu kostela
- od 19 hod. v besídce zkouška chrámového
sboru Cantores Cordis a v modrém salónku
kapely Hroši.


Ve středu 21. prosince:
- od 10.30 hod. veřejná generální zkouška
České mše vánoční Jakuba Jana Ryby
- od 19 hod. ve videosále Teologický
klub.


Ve čtvrtek 22. prosince:
- od 17 hod všechna náboženství
- od 19 hod. modlitby matek v kryptě
- nekoná se setkání katechumenů
- nekoná se kontemplace v kryptě
- od 19:30 hod. Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby pod vedením Václava Revendy.


V pátek 23. prosince:
- bude krom dvou obvyklých bohoslužeb
od 6 hod rorátní mše svatá
- od 19.30 hod. prosíme o pomoc při
předvánoční brigádě v našem kostele.
Bude se stavět Betlém a vánoční stromky a
také se bude uklízet.


Pořádek vánočních a novoročních

bohoslužeb je vyvěšen na samostatných
plakátech a na našem webu.

 Příští neděli25. prosince:

- mši svatou od 11 hod. doprovodí chrámový sbor Cantores Cordis
- od 16 hodin Česká mše vánoční Jakuba
Jana Ryby pod vedením Václava Revendy.


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
Komunita Sant´Egidio pořádá v neděli 25.
prosince v Arcibiskupském paláci v Praze tradiční vánoční oběd, jehož hosty budou lidé bez
domova, senioři, lidé s postižením a uprchlíci.
Vítaná je osobní pomoc, přispět je možné také
dárkem, cukrovím, nebo finančně. Pro více informací viz plakátek na nástěnce u vchodu kostela.


Mariánská pouť do Filipova 2017. Odjezd autobusu bude dne 12. ledna ve 24 hod. od nového
kostela Neposkvrněného početí Panny Marie ve
Strašnicích. Slavná mše svatá začíná ve 4 hodiny
13. ledna. Cena zájezdu je 250 Kč. Je nutné se přihlásit na tel. 274 782 480 ing. Vlastislav Sixta

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.
Knihovna bude od 21. prosince do 5. ledna 2017
z technických důvodů uzavřena.

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

