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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

15. ledna 2017 – 2. neděle v mezidobí
1. čtení: Izaiáš, kap. 49, verš 3.5–6
Dám tě národům jako světlo, aby se má spása rozšířila až do končin země
Odpověď k žalmu: Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli
2. čtení: 1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 1, verš 1–3
Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše
Evangelium: Jan, kap. 1, verš 29–34
Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa
nebo vlastní texty z votivní mše za jednotu křesťanů

K tobě ať se obrací má modlitba, k tobě volám, mocná vládkyně světa, Matko Boží, požehnaná
rodičko Života, prostřednice lidského pokolení. Povstaň, přítelkyně, těšitelko ubohých a opuštěných a přítelkyně hříšníků, svazkem pokoje spoj znesvářené, vždyť v tobě se spojily v podivuhodnou jednotu tak rozdílné přirozenosti tvého Syna. Spoj protiklady tak rozdílných chtění, záměrů, citů a názorů pevným poutem opravdové a dokonalé lásky. Přijď nám na pomoc! Kéž tvé
neporušené panenství vyrovná vinu naší porušenosti, kéž tvá všem široce rozevřená láska přikryje
ubohost našeho sobectví a tvá neposkvrněná čistota kéž zahladí skvrnu našeho rozštěpení. Co si
sami nezasloužíme, ať nám dá Bůh na tvou slavnou přímluvu.
Petr Klarifikátor († po r. 1406)
Tento týden si připomínáme: 17. ledna památku sv. Antonína, opata
18. ledna památku Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
začíná týden modliteb za jednotu křesťanů
20. ledna sv. Fabiána, papeže a mučedníka
a sv. Šebestiána, mučedníka
21. ledna památku sv. Anežky Římské, panny a mučednice
Příští neděli bude 3. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení.
1. čtení: Izaiáš, kap. 8, verš 23b až kap. 9, verš 3
2. čtení: 1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 1, verš 10–13.17
Evang.: Matouš, kap. 4, verš 12–23

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE
Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.
Společně se modlíme růženec ve čtvrtek a v sobotu v 17.30 hod.
V pátek po večerní mši svaté je půlhodinová tichá
adorace

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je
vždy půl hodiny před každou mší svatou a během adorací

Všemohoucí věčný Bože, ty řídíš všechno na nebi i na zemi; vyslyš prosby svého lidu a dej našim dnům svůj řád a mír.

Tuto neděli 15. ledna:
- od 16 hod. pokračuje Farní akademie
přednáškou prof. Dr. Jana Fischera „Víra a
přírodní vědy v historickém pohledu“
- od 19:30 hod. v besídce koncert
Smyčcového
kvarteta
českých
filharmoniků.

V pondělí 16. ledna:
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře
pro mládež.

V úterý 17. ledna:
- od 9 hod. v besídce setkání seniorů
- 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 18. ledna:
- od 19 hod. ve videosále Teologický klub.

Ve čtvrtek 19. ledna:
- od 17 hod. všechna náboženství
- od 19 hod. modlitby matek v kryptě
- od 19 hod. ve videosále společenství
mladých
- od 19.30 hod. na faře setkání
katechumenů
- od 20 hod. kontemplace v kryptě.

Příští neděli 22. ledna:
- od 19.30 hod. modlitby chval v kryptě
organizované naší mládeží.
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.
Od pondělí 9. ledna bylo zřízeno Výdejní
místo potravinových a hygienických
balíčků. Potravinové a hygienické balíčky
pro sociálně slabé rodiny s dětmi, lidi bez
domova a lidi ohrožené ztrátou bydlení
budou k vyzvednutí každé pondělí od 11 do
13 hod. v zahrádce za kostelem. Tato pomoc
se předpokládá v rozmezí 2 až 3 měsíců.
nabízí nové knihy:

VOPŘADA, D.: Svatý Ambrož a tajemství
Krista. Tajemství Krista označuje u
církevních otců, to, co Bůh vykonal a koná
pro dobro a spásu člověka. Sv. Ambrož
nachází toto Boží působení v mnoha
biblických událostech, v životě církve a v
životě jednotlivého křesťana.
ŠANDA, V.: O habituální milosti. Překlad
úryvku díla významného českého teologa a
orientalisty /1873-1953/. Tento historicky
významný
text
se
zabývá
tématy
ospravedlnění a nadpřirozené povahy milosti.
Dokumenty
tridentského
koncilu.
Předkládaná publikace obsahuje v latině i
češtině text všech dogmatických i reformních
dekretů a kánonů přijatých na zasedání
koncilu.
BROŽ, P. a kol.: Církev a II. vatikánský
koncil.
Perspektivy
současné
ekleziologie. Kniha sleduje základní linie
současného chápání církve, jak ji formuluje
učení II. vatikánského koncilu.
ESTRATE, P.: Miriam – malá Arabka.
Život nedávno svatořečené karmelitky
Miriam od Ukřižovaného zpracovaný
řeholním knězem, který se stal jejím
duchovním vůdcem a později i prvním
životopiscem.
Půjčujeme v neděli od 10 do 11 a ve středu od 16 od 18 h.

Ve středu 18. ledna je knihovna mimořádně
otevřena až od 16.30 hod.
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