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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

12. února 2017 – 6. neděle v mezidobí
1. čtení: kniha Sirachovcova, kap. 15, verš 16–21 (řec. 15–20)
Bůh nikomu neporučil, aby byl bezbožný.
Odpověď k žalmu: Blaze každému, kdo kráčí po Božích cestách
2. čtení: 1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 2, verš 6–10
Bůh už před věky pro nás předurčil moudrost k naší slávě.
Evangelium: Matouš, kap. 5, verš 17–37
Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům; ale já vám říkám.
Abychom však dosáhli zmíněného ovoce a po správné cestě, po níž nás vede Písmo svaté, došli
přímo k cíli, musíme začít od počátku. To znamená přistupovat k Otci světel s čistou vírou a pokorně před ním sklonit své srdce, aby nám on sám skrze svého syna v Duchu svatém dal pravé
poznání Ježíše Krista a s poznáním i jeho lásku. Jestliže budeme poznávat a milovat Krista, upevněni ve víře a zakotveni v lásce budeme s to poznat šířku a délku, výšku i hloubku jeho svatého
Písma a skrze toto poznání dojít k tomu nejplnějšímu poznání Nejsvětější Trojice a k nejvyšší
lásce k ní. Právě k tomu směřuje touha všech svatých, v tom je i základ a souhrn veškeré pravdy a
dobra.
sv. Bonaventura
Tento týden si připomínáme: 15. února bl. Bedřicha Bachsteina a druhy, mučedníky
17. února sv. Alexia a druhy, řeholníky
Příští neděli bude 7. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: 3. kniha Mojžíšova, kap. 19, verš 1–2.17–18
2. čtení: 1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 3, verš 16–23
Evang.: Matouš, kap. 5, verš 38–48

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

Bože, ty přebýváš v těch, kdo mají čisté a upřímné srdce; dej nám svou milost,
ať žijeme tak, abychom byli tvým důstojným příbytkem.

tujte na tuto prosbu o finanční pomoc farnosti.
Všem dárcům předem děkujeme.

Tuto neděli 12. února:
- po ranní mši svaté od 10 hod. farní kafe
- od 16 hod. ve videosále pokračuje farní
akademie přednáškou P. Prof. JUDr. Jiřího
Raimunda Tretery OP „K čemu je církevní
právo?“
- od 19 hod. ve videosále společenství žen


V pondělí 13. února:
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře
pro mládež.


V úterý 14. února:
- nekoná se 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 15. února:
- od 19 hod. ve videosále Teologický klub.


Ve čtvrtek 16. února:
- od 17 hod. všechna náboženství
- od 19 hod. modlitby matek v kryptě
- od 19 hod. ve videosále společenství
mladých
- nekoná se setkání katechumenů
- od 20 hod. kontemplace v kryptě.


Příští neděli 19. února:
- bude sbírka na humanitární aktivity církve
Svatopetrský haléř
- od 19.30 hod. modlitby chval v kryptě
organizované naší mládeží.


Na základě naší žádosti nám byly Arcibiskupstvím pražským pro kalendářní rok 2017 povoleny čtyři účelové sbírky na opravu našeho
kostela, které jsou osvobozeny od povinných
odvodů arcibiskupství. První z těchto sbírek
proběhne při všech bohoslužbách na první neděli postní, tj. 5. března 2017. Prosíme, pama-

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
„Lužické hory 2017“ 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
POLI, O.: Můj život beze mne. Hledání
vlastní identity. Co znamená být sám sebou a
žít v souladu se svou nejhlubší přirozeností.
Jaká kontrolka se rozsvítí, když sami sebe
ztrácíme? Je možné znovu se najít? Ale jak?
Z těchto otázek vznikly úvahy v této knize,
které by chtěly dát odpověď na touhu po autentičtějším a plnějším životě.
KIECHLE, S.: Jak zacházet s mocí. Tato
kniha se inspiruje spiritualitou Ignáce
z Loyoly. Je především určena těm, kdo se
v církvi či ve světě angažují ve prospěch lidí.
Propojuje vztah k Bohu s všednodenním životem a prací.
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

