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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

25. prosince 2016 – Slavnost Narození Páně
v noci

1. čtení: Izaiáš, kap. 9, verš 1-3.5-6
2. čtení: list Titovi 2, 11-14
Evangelium: Lukáš, kap. 2, verš 1-14
za svítání 1. čtení: Izaiáš, kap. 62, verš 11–12
2. čtení: list Titovi 3,4–7
Evangelium: Lukáš, kap. 2, verš 15–20
ve dne
1. čtení: Izaiáš, kap. 52, verš 7–10
2. čtení: Žid 1,1–6
Evangelium: Jan, kap. 1, verš 1–18
Nejmilejší, náš Spasitel se dnes narodil. Radujme se! Kde se slaví narozeniny života, tam není
dovoleno nechávat místo pro smutek. Tento život, když nás zbavil strachu ze smrtelnosti, přináší
nám radost ze slíbené věčnosti. Boží syn v plnosti času, stanovené podle nevyzpytatelného
úradku Božího, vzal na sebe lidskou přirozenost, aby ji smířil s jejím tvůrcem. Tak měl být
původce smrti ďábel poražen tou přirozeností, jejímž prostřednictvím zvítězil.
sv. Lev Veliký
Tento týden si připomínáme:

26. prosince
27. prosince
28. prosince
29. prosince
30. prosince
31. prosince

svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
svátek sv. Mláďátek, mučedníků
sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka
svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
sv. Silvestra I., papeže

Příští neděli bude slavnost Matky Boží Panny Marie. Při bohoslužbách budou tato čtení:
1. čtení: Numeri, kap. 6, verš 22–27
2. čtení: list Galaťanům, kap. 4, verš 4–7
Evang.: Lukáš, kap. 2, verš 16–21

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE

Kostel bude otevřen:
Neděle: 9, 11, 18 hod.
25. a 26. prosince odpoledne od 15 hod.
Pondělí 26. prosince: 9 a 18 hod.
27. až 30. prosince odpoledne od 16 hod.
Úterý 27. až pátek 30. prosince: 8 a 18 hod.
31. prosince odpoledne od 14 hod.
Sobota 31. prosince: 8 a 16 hod.
Společně se modlíme růženec ve čtvrtek v 17.30 hod.
V pátek po večerní mši sv. bude půlhodinová tichá adorace
Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší sv. a během adorací.
Posiluj nás, Bože, ať v každodenním životě následujeme příklad svaté Rodiny
a svůj pozemský domov naplňujeme společenstvím lásky, abychom v nebeském domově dosáhli věčné odměny a radosti.

Tuto 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.


V pondělí 26. prosince:
- nebudou Rozhovory o víře pro mládež.


V úterý 27. prosince:
- bude při mších svatých možnost žehnání
vína.


Ve středu 28. prosince:
- není Teologický klub.


-

Ve čtvrtek 29. prosince:
nejsou náboženství
od 19 hod. modlitby matek v kryptě
není společenství mladých
nekoná se setkání katechumenů
nekoná se kontemplace v kryptě.


V pátek 30. prosince na svátek Svaté rodiny budou moci manželé při mši svaté v 8
i v 18 hod. obnovit své manželské sliby.


V sobotu 31. prosince bude děkovná mše
svatá na ukončení občanského roku již od
16 hod.


Otec Jan zve zájemce z řad starších dětí
a mládeže na společnou oslavu Silvestra
v zázemí kostela. Bližší informace a přihlášení u něj.


Obvyklý farní program začne úterkem
3. ledna.


Srdečně děkujeme všem, kdo si udělali
čas a přišli pomoci s úklidem kostela a stavěním Betléma a stromků, i všem, kdo
svými dary přispěli na slavnostní výzdobu
našeho kostela.


V pondělí 2. ledna 2017 večer zve Farní

charita Praha 3 - Vinohrady na vietnamsko-české setkání. Vietnamská katolická komunita z Prahy, spolu se svým duchovním správcem otcem Josephem přijdou do našeho kostela. Od 18 hod. bude
společná česko-vietnamská mše svatá a následně od 19 hod. do cca 21 hod. proběhne
seznamovací večer ve videosále. Při kávě,
vánočním pohoštění a krátkém programu
se dozvíme, jak se žije vietnamským křesťanům v Čechách, jak slaví Vánoce, a o
možné případné spolupráci. Všichni zájemci jsou srdečně zváni. Podrobné informace o programu a průběhu večera budou
na nástěnce v zádveří kostela. Informace
na tel. 775 156 667.


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
 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 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

