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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

26. února 2017 – 8. neděle v mezidobí
1. čtení: Izaiáš, kap. 49, verš 14–15
Já na tebe nezapomenu!
Odpověď k žalmu: Po tobě žízní duše má, Bože, můj Bože!
2. čtení: 1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 4, verš 1–5
Pán učiní, že bude zřejmé, jaké měl kdo úmysly.
Evangelium: Matouš, kap. 6, verš 24–34
Nedělejte si starosti o zítřek.
Nemáme se bát nepřítele přicházejícího zvnějšku: nepřítel je uzavřen v nás samých, svůj zápas
vedeme denně v nitru. Je-li pro nás vítězný, všechno vnější se zeslabí; před Kristovým vojákem se
to všechno upokojí a poddá. Bude-li všechno, co je uvnitř nás, poraženo a poddáno Duchu, nebudeme se muset bát žádného vnějšího nepřítele. A nevěřme, že nám k dokonalosti srdce a čistotě těla může stačit jen půst od viditelných pokrmů, nebude-li s ním spojen půst duše. I ona má
totiž své hříšné pokrmy, a když se jimi vykrmí, svalí se do propasti nezřízenosti i bez přemíry
hmotného jídla.
sv. Jan Kasián
Tento týden si připomínáme: 1. března je Popeleční středa – den přísného postu
Příští neděli bude 1. neděle postní. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: 1. kniha Mojžíšova, kap. 2, verš 7–9 a kap. 3, verš 1–7
2. čtení: list sv. Pavla Římanům, kap. 5, verš 12–19
Evang.: Matouš, kap. 4, verš 1–11

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 17.25 hod. a půl hodiny o večerní mši sv.
V době postní konáme pobožnosti křížové
cesty v pátek a v neděli od 17.30 hod.

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je
vždy půl hodiny před každou mší svatou a během adorací
V době postní je pravidelná příležitost ke
svátosti smíření před každou večerní mší
svatou prodloužena na tři čtvrtě hodiny

Všemohoucí Bože, naplň celý svět svým pokojem a veď ho po správných cestách,
aby tvá církev mohla v bezpečí a míru plnit své poslání.

Minulou neděli se při sbírce na
humanitární aktivity církve Haléř sv. Petra
vybrala částka 44.235,- Kč.


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


V pondělí 27. února:
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře
pro mládež.


V úterý 28. února:
- 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
- od 19 hod. ve videosále duchovní
dialogy s názvem „Omyly a překážky na
duchovní cestě“.


Ve středu 1. března:
- popelec se bude udělovat při obou mších
svatých
- mši svatou od 18 hod. doprovodí
chrámový sbor Cantores Cordis
- od 19 hod. ve videosále Teologický klub.


Ve čtvrtek 2. března:
- 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.


V pátek 3. března:
- křížová cesta od 17.30 hod.
- vzhledem k tomu, že je první pátek
v měsíci, bude před večerní mší svatou i
po ní půlhodinová adorace.


čtyř účelových sbírek na opravu našeho
kostela
- od 19.30 hod. modlitby chval v kryptě
organizované naší mládeží.


Vzadu v kostele si můžete vzít skládanky
postních pokladniček. Na Květnou neděli
pak pokladničky přineseme do kostela a za
celou farnost budou odevzdány Arcidiecézní
Charitě Praha.


V sobotu 25. března odpoledne proběhne
postní Duchovní obnova pro farnost, kterou povede Mons. Aleš Opatrný.
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. Druhá sbírka
proběhne při všech bohoslužbách na 5. neděli postní, tj. 2. dubna 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
Středa 1. 3. 2017 18 h CANTORES CORDIS
řídí M. M. Ondrášová varhany Ondřej Urban
Božanův kancionál (1719): Chváliž Pána již  Bohuslav
Korejs (*1925): Žalm při označování popelem  Petr Chaloupský (*1964): V kajícnosti začněme půst  Benešovský
kancionál (1575): Soudce všeho světa, Bože  Benešovský kancionál (1575): Kristus, příklad pokory

Příští neděli 5. března:
- při všech bohoslužbách proběhne první ze
Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně
130 00 Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 19
www.srdcepane.cz

