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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

12. března 2017 – 2. neděle postní
1. čtení: 1. kniha Mojžíšova, kap. 12, verš 1–4a
Povolání Abraháma, praotce Božího lidu.
Odpověď k žalmu: Pane, ukaž nám své milosrdenství!
2. čtení: 2. list sv. Pavla Timotejovi, kap. 1, verš 8b–10
Bůh nás volá a osvěcuje.
Evangelium: Matouš, kap. 17, verš 1–9
Ježíšova tvář zazářila jako slunce.
Pán ukazuje svou slávu před svědky, které si vybral. A jeho tělo, které má stejnou podobu jako
tělo ostatních lidí, září takovým jasem, že jeho tvář vypadá jako slunce a šat se svou bělostí podobá sněhu. Při tomto poměnění šlo především o to, aby se srdce učedníků nepohoršilo nad křížem,
a aby ponížení dobrovolného utrpení neotřáslo vírou těch, kterým byla zjevena jedinečnost skryté
důstojnosti. Neméně měla ovšem prozřetelnost na mysli položení základů naděje pro svatou církev: Celé Kristovo tělo mělo poznat, jakého proměnění mu bude dopřáno, a údy měly očekávat,
že budou mít podíl na slávě, jakou již nyní září hlava.
sv. Lev Veliký, papež
Tento týden si připomínáme: 13. března VÝROČNÍ DEN ZVOLENÍ PAPEŽE FRANTIŠKA
17. března sv. Patrika, biskupa
18. března sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa a učitele církve
Příští neděli bude 3. neděle postní. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: 2. kniha Mojžíšova, kap. 17, verš 3–7
2. čtení: list sv. Pavla Římanům, kap. 5, verš 1–2.5–8
Evang.: Jan, kap. 4, verš 5–42

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE
Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.
V době postní konáme pobožnost křížové cesty
v neděli a v pátek v 17.30 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.
V době postní je pravidelná příležitost ke
svátosti smíření před každou večerní mší
svatou prodloužena na tři čtvrtě hodiny.

Bože, ty k nám mluvíš skrze svého milovaného Syna a přikazuješ nám, abychom ho poslouchali; živ nás tedy
svým slovem a očišťuj naše nitro, abychom se mohli radovat z patření na tvou slávu.

Minulou neděli se při první sbírce na
opravu našeho kostela vybrala částka
95.368 Kč.


Tuto neděli 12. března:
- po ranní mši svaté od 10 hod. farní kafe
- od 17. 30 hod. křížová cesta
- odpoledne odjíždí otec Jan s naší mládeží
na běžky, a proto nebude do soboty
přítomen
- od 19 hod. ve videosále společenství žen.


V pondělí 13. března:
- odpadají Rozhovory o víře pro mládež.


V úterý 14. března:
- od 9 hod. besídce setkání seniorů
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při
úklidu kostela
- od 19 hod. v besídce zkouška chrámového
sboru Cantores Cordis.


Ve středu 15. března:
- nekoná se Teologický klub.


Ve čtvrtek 16. března:
- odpadají 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 17. března:
- od 17.30 hod. křížová cesta.


Příští neděli 19. března:
- od 17.30 hod. křížová cesta
- od 19.30 hod. modlitby chval v kryptě
organizované naší mládeží.


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
FLOROVSKIJ, G. V.: Cesty ruské teologie. Klasické dílo ruského teologa /18931979/ sleduje vývoj ruské spirituality od jejích počátků až k autorově současnosti.
ZDEŇKOVÁ, M: Antonín Švehla a Hostivař. Kniha vyšla k příležitosti 130. výročí
narození a k 70. výročí úmrtí /1873-1933/
Antonína Švehly.
TOMÁŠ AKVINSKÝ v Teologické sumě
– díl I. a II. Tomáš Akvinský byl nazván
„andělským učitelem“ nejen pro pověstnou
trpělivost, ale především pro velkou pozornost, kterou věnoval tématu andělů. Význam
jeho angelologie není jen historický, ale systematický, a to, jak v rámci jeho myšlení, tak i
v rámci myšlení středověkého.
Z Moravy do Cách. Pěší pouť. Brožura je
doplněna dějinami poutí do Cách a poutním
deníkem.
Půjčujeme v neděli od 10 do 11 a ve středu od 16 do 18
hod.

Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně
130 00 Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 19
www.srdcepane.cz

