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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

29. ledna 2017 – 4. neděle v mezidobí
1. čtení: Sofoniáš, kap. 2, verš 3 a kap. 3, verš 12–13
Zanechám uprostřed tebe lid pokorný a chudý.
Odpověď k žalmu: Veleb, duše má, Hospodina!
2. čtení: 1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 1, verš 26–31
Bůh si vyvolil ty, kteří jsou ve světě bezmocní.
Evangelium: Matouš, kap. 5, verš 1–12a
Blahoslavení chudí v duchu.
Pramen vší milosti a ctnosti. Ze mne čerpají živou vodu všichni jako z pramene života, malý i velký,
chudý i bohatý. Ti, kteří mi oddaně, dobrovolně a svobodně slouží, obdrží lásku za lásku. Kdo
však bude chtít získat slávu mimo mne nebo se těšit nějakým soukromým prospěchem, nesetrvá
v pravé radosti ani nedosáhne ve svém srdci svobody, ale mnohonásobně ho to spoutá a zatíží.
Proto si nemůžeš na svůj vrub připsat žádný zisk a nikomu nemůžeš přičítat žádnou zásluhu.
Všechno přičítej Bohu, protože bez něho člověk nemá nic. Všechno jsem ti dal, všechno budu
chtít od tebe vrátit. A každopádně vyžaduji tvoji vděčnost.
z Následování Krista
Tento týden si připomínáme: 31. ledna památku sv. Jana Boska, kněze
2. února Svátek Uvedení Páně do chrámu
3. února sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
a sv. Ansgara, biskupa
Příští neděli bude 5. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: Izaiáš, kap. 58, verš 7–10
2. čtení: 1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 2, verš 1–5
Evang.: Matouš, kap. 5, verš 13–16

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.
Na tento pátek připadá 1. pátek v měsíci. Adorace
bude ve čtvrtek půl hodiny po večerní mši svaté,
v pátek půl hodiny po ranní mši svaté, od 17 do 17.50
hod. a půl hodiny po večerní mši svaté

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

Prosíme tě, Bože, posilni nás svou milostí, abychom tě milovali celým srdcem
a abychom měli opravdovou lásku také ke všem lidem.

Tuto neděli 29. ledna:
- bude mše svatá od 11 hod. především pro
rodiny s dětmi

V pondělí 30. ledna:
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře
pro mládež.

V úterý 31. ledna:
- od 9 hod. v besídce setkání seniorů
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při
úklidu kostela
- od 19 hod. v modrém salónku zkouška
kapely Hroši
- nekoná se zkouška chrámového sboru
Cantores Cordis
- od 19 hod. ve videosále přednáška z cyklu
Duchovní dialogy s názvem „Mystika a
duchovní život“. Přednášet a diskutovat
budou P. Karel Satoria a Miloš Hrdý.

Ve středu 1. února:
- od 19 hod. ve videosále Teologický klub.

Ve čtvrtek 2. února:
- 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.

V pátek 3. února:
- vzhledem k tomu, že je první pátek
v měsíci, bude před večerní mší svatou
hodinová adorace.

Příští neděli 5. února:
- od 19.30 hod. modlitby chval v kryptě
organizované naší mládeží


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 „Rokytnice 2017“ od 26.
srpna do 2. 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.
 Farní charita spustila nové webové
stránky www.srdcepane.charita.cz
nabízí nové knihy:

WOHL, L. de: Tiché světlo. Román o Tomáši
Akvinském.
Autor
nám
přibližuje
nedostižitelného myslitele a mystika sv.
Tomáše jako člověka v procesu zrání a jako
usilovného hledače pravdy. Sv. Tomáš /12251274/ prožívá svůj nedlouhý život v prostředí
krutých poměrů italských zemí 13. století, na
které měl velký vliv Fridrich II.,
exkomunikovaný císař a obdivovatel islámu.
THOMA, G.: Papežovi židé. Tajný plán
Vatikánu na záchranu židů před nacisty je
podrobným popisem konspirací a zoufalých
vyjednávání o lidské životy a současně nutí
k přehodnocení životního příběhu a odkazu
Pia XII. – tohoto po dlouhou dobu
kontroverzního papeže.
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

