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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

19. února 2017 – 7. neděle v mezidobí
1. čtení: 3. kniha Mojžíšova, kap. 19, verš 1–2.17–18
Miluj svého bližního jako sebe.
Odpověď k žalmu: Hospodin je milosrdný a milostivý
2. čtení: 1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 3, verš 16–23
Všecko je vaše, vy však patříte Kristu a Kristus Bohu.
Evangelium: Matouš, kap. 5, verš 38–48
Milujte své nepřátele.
Láska je dobrý stav v duši, kdy duše nedává ničemu jinému přednost před poznáním Boha. Není
ovšem možné, aby k této lásce dospěl někdo, jehož duše lpí na něčem pozemském. Kdo miluje
Boha, cení si jeho poznání víc než všeho, co stvořil, a nepřestává o toto poznání s toužebností a
láskou usilovat. Jestliže všechno, co je, bylo stvořeno od Boha a pro Boha a jestliže Bůh daleko
převyšuje to, co vzniklo jako jeho dílo, pak ten, kdo se spouští Boha, v každém ohledu lepšího, a
oddává se horším věcem, dává tím najevo, že si Boha váží méně než věcí, které Bůh stvořil.
sv. Maxim Vyznavač
Tento týden si připomínáme: 21. února sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve
22. února svátek Stolce svatého apoštola Petra
23. února památku sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka
Příští neděli bude 8. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: Izaiáš, kap. 49, verš 14–15
2. čtení: 1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 4, verš 1–5
Evang.: Matouš, kap. 6, verš 24–34

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

Dej nám, prosíme, všemohoucí Bože, abychom vždycky poznávali, co se ti líbí,
a slovy i skutky věrně plnili tvou vůli.

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


V pondělí 20. února:
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře
pro mládež.
- od 19 hod. ve videosále Literatura a
duchovní život.


V úterý 21. února:
- 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
- od 19 hod. na faře Filosofickoteologický seminář.


Ve středu 22. února:
- mši svatou od 18 hod. doprovodí kapela
Srdcaři
- od 19 hod. ve videosále setkání mladých.


Ve čtvrtek 23. února:
- od 17 hod. všechna náboženství
- od 19 hod. modlitby matek v kryptě
- od 19 hod. ve videosále společenství
mladých
- od 19 hod. na faře setkání katechumenů
- od 20 hod. kontemplace v kryptě.


Příští neděli 26. února:
- bude mše svatá od 11 hod. především pro
rodiny s dětmi. 




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 ne-

děli postní, tj. 5. března 2017. Prosíme, pamatujte na tuto prosbu o finanční pomoc farnosti.
Všem dárcům předem děkujeme.

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
 www.srdcepane.charita.cz
 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:

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

