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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

22. ledna 2017 – 3. neděle v mezidobí
1. čtení: Izaiáš, kap. 8, verš 23b až kap. 9, verš 3
V Galileji pohanů vidí lid veliké světlo.
Odpověď k žalmu: Hospodin je mé světlo a má spása
2. čtení: 1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 1, verš 10–13.17
Buďte všichni zajedno a ať nejsou mezi vámi roztržky.
Evangelium: Matouš, kap. 4, verš 12–23
Usadil se v Kafarnau, aby se naplnilo, co bylo řečeno ústy proroka Izaiáše.
Je spousta těch, kteří se v současnosti hlásí k Ježíši a kteří milují nebeské království. Ale velice
málo je těch, kdo nesou jeho kříž. Má mnoho takových, kteří touží po jeho útěše, ale málo těch,
kdo jsou ochotni trpět. Nachází spoustu spolustolovníků, ale málokoho, kdo by se s ním postil.
Všichni by se s ním chtěli radovat, málokteří však s ním chtějí strádat. Je mnoho těch, kteří Ježíše
následují až k lámání chleba, málokteří však jej následují až k pití z kalicha utrpení. Mnozí jej velebí pro jeho zázraky, ale jen nemnozí ho následují po cestě křížové. Hodně jich miluje Ježíše,
dokud na ně nedolehne nějaké trápení. Chválí ho a velebí, dokud od něj přijímají různá dobrodiní. Pokud se jim však skryje a nechá je o samotě, začnou buď lamentovat, nebo propadnou pocitu opuštěnosti.
z Následování Krista
Tento týden si připomínáme: 24. ledna památku sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
25. ledna svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
končí Týden modliteb za jednotu křesťanů
26. ledna památku sv. Timoteje a Tita, biskupů
27. ledna sv. Andělu Mericiovou, pannu
28. ledna památku sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
Příští neděli bude 4. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: Sofoniáš, kap. 2, verš 3 a kap. 3, verš 12–13
2. čtení: 1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 1, verš 26–31
Evang.: Matouš, kap. 5, verš 1–12a

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, veď nás, ať žijeme podle tvé vůle,
abychom zůstávali stále spojeni s tvým milovaným Synem a přinášeli hojný užitek.

Tuto neděli 22. ledna:
- od 19.30 hod. modlitby chval v kryptě
organizované naší mládeží

V pondělí 23. ledna:
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře
pro mládež
- nekoná se Literatura a duchovní život.

V úterý 24. ledna:
- od 19 hod na faře Filozoficko-teologický
seminář
- 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 25. ledna:
- mši svatou od 18 hod. doprovodí kapela
Srdcaři
- od 19 hod. ve videosále společenství
mladých.

Ve čtvrtek 26. 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 29. ledna bude mše svatá od 11
hod. především pro rodiny s dětmi

V úterý 31. ledna od 19 hod. se ve
videosále uskuteční přednáška z cyklu
Duchovní dialogy s názvem „Mystika a
duchovní život“. Přednášet a diskutovat
budou P. Karel Satoria a Miloš Hrdý.


Prosím přihlašujte se na následující letní akce
pro děti a mládež pořádané naší farností.
Přihlášky a bližší informace na webu a u otce
Jana.
 Turistická, poznávací a poutní
velkovýprava pro starší děti a mládež
„Slovinsko 2017“ od 24. července do 5.
srpna
 Čundrovýprava pro starší děti a mládež
od 14. do 19. srpna
 Dětský tábor od 25. srpna do 1. září
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:

AKVINSKÝ, Tomáš: O Boží moci I. Jedná
se mimořádné metafyzické dílo v rámci Tomášova myslitelského vývoje. Dílo vzniklo
v Římě v letech 1265-1266.
N 218 I
WENZL, R. – HEYING, T.: Nejsilnější
zbraň. Otec Emil Joseph Kapaun, americký
vojenský kaplan s českými kořeny, je jednou
ze světlých postav korejského konfliktu v 50.
letech minulého století. Od roku 1993 probíhá jeho kanonizační proces.
A 1957
PIERRE-Marie od Kříže: Modlitba chudého. Autor francouzský bosý karmelitán zkušený průvodce na cestě modlitby nám ukazuje jak vyjít z bludiště slepých cest na pravou
cestu modlitby.
X 306
SCARAMELLI, G. B.: Pravidla pro rozlišování duchů. Kniha zachycuje úvahy na
živé téma rozlišování dobrého a zlého. Jde o
rozlišování na úrovni rozumu a vůle. N 137
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

