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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

18. června 2017 – 11. neděle v mezidobí
1. čtení: 2. kniha Mojžíšova, kap. 19, verš 2–6a
Budete mi královstvím kněží a svatým lidem
Odpověď k žalmu: Vstupte před Hospodina s jásotem!
2. čtení: list sv. Pavla Římanům, kap. 5, verš 6–11
Jestliže jsme byli usmířeni s Bohem smrtí jeho Syna, tím spíše budeme zachráněni jeho životem
Evangelium: Matouš, kap. 9, verš 36 až kap. 10, verš 8
Zavolal dvanáct učedníků a poslal je
Zázraky dokazují jeho moc a dobrotu. Je to obdivuhodné, přesahuje to lidský rozum, a přesto je to
hodnověrné, že ty, Pane Bože můj, pravý Bůh i člověk se nacházíš neporušený v částečkách na
pohled obyčejného chleba a vína a že přijímajícím jsi požíván, aniž jsi stráven. Ty, Pane všehomíra,
který nikoho nepotřebuješ, jsi v nás chtěl skrze tuto svátost přebývat. Zachovej mé srdce a tělo
neposkvrněné, abych mohl co nejčastěji s radostnou a čistou myslí slavit toto tvé tajemství. Zasvětil
jsi je a ustanovil hlavně ke své slávě a na věčnou paměť a já je mohu přijímat pro svou věčnou spásu.
Následování Krista
Tento týden si připomínáme: 19. června sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa
sv. Romualda, opata
21. června památku sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
22. června sv. Paulína Nolánského, biskupa
sv. Jana Fishera, biskupa, a Tomáše Mora, mučedníků
23. června slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
poutní slavnost našeho kostela

24. června slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
Příští týden bude 12. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách budou tato čtení:
1. čtení:
2. čtení:
Evang.:

Jeremiáš, kap. 20, verš 10–13
list sv. Pavla Římanům, kap. 5, verš 12–15
Matouš, kap. 10, verš 26–33

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE

Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.
V červnu je denně (kromě výjimek) po večerní mši
svaté pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně se
svátostným požehnáním
Společně se modlíme růženec ve čtvrtek a v sobotu v
17.30 hod.

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

Bože, sílo všech, kdo v tebe doufají, bez tebe lidská slabost nic nezmůže;
vyslyš naše prosby a nepřestávej nám pomáhat svou milostí, abychom plnili tvá přikázání a vždycky smýšleli i jednali podle tvé vůle.

Tuto neděli 18. června při mši svaté od 11
hod. bude první svaté přijímání dětí naší
farnosti, slavnost doprovodí kapela Hroši.




V pondělí 19. června:
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře
pro mládež.


V úterý 20. června:
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při
úklidu kostela
- od 19 hod. v besídce zkouška chrámového
sboru Cantores Cordis a v modrém salónku
zkouška kapely Hroši.


Ve středu 21. června:
- od 19 hod. ve videosále Teologický klub.

Ve čtvrtek 22. června:
- od 17 hod. všechna náboženství
- od 19 hod. ve videosále společenství
mládeže
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek
- od 20 hod. kontemplace v kryptě.

V pátek 23. června:
- Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova poutní slavnost našeho kostela, hlavní
poutní mše svatá od 18 hod., poutním
kazatelem bude P. Vojtěch Brož.


Příští neděli 25. června:
- bude
Svatopetrská
sbírka
na
bohoslovce
- od 14 hod. farní odpoledne v prostorách
farní zahrady, kdo můžete, doneste něco
k obohacení společného občerstvení
- od 19.30 hod. modlitby chval v kryptě,
organizované naší mládeží.


V chodbě u krypty probíhá výstava „Josef
kardinál Beran. Mezi svobodou a
totalitou“. Výstava je uspořádána k 70.
výročí jmenování Josefa kardinála Berana
arcibiskupem pražským a potrvá do 27. září.

Přístupná je každý čtvrtek, pátek a neděli od
14 do 17.45 hod. a sobotu od 9 do 14 hod.

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
BRODEICK, J.: Robert Bellarmino. Kardinál a inkvizice. Bellarmino, přítel Galileiho,
učený kardinál patřil podle Goetha k veleduchům doby nejpoučenějším.
C 459
NEŠPOROVÁ, O.: O smrti a pohřbívání.
Kniha přináší úvodní vhled do doposud opomíjené problematiky. Věnuje se tématu smrti,
představám o možné posmrtné existenci, pohřbívání a truchlení v současné české společnosti.
KOLOUCH, F.: Milion duší. Osudy biskupa
Josefa Hloucha. Kniha živým a zajímavým
způsobem zachycuje všechna období biskupova života. Patřil ke generaci kněží, jež se stala
hybnými silami hluboké duchovní obnovy.
C 167
JOURNET, CH.: Promluvy o modlitbě:
modlitba s Ježíšem. Naši prosbu musí nést
modlitba Vykupitele Ježíše, který nejenže v nás
musí utvořit naši modlitbu, musí jí vdechnout
život a dodat jí vroucnost. Svět je spasen díky
Ježíšově modlitbě, která vynáší sebou všechny
naše modlitby.
X 307
OTEC JERONÝM: Růst v nadpřirozeném
životě. Kniha seznamuje jednoduchým způsobem se zákony života s Bohem. Otec Jeroným
podává čtenáři pomocnou ruku, aby se na cestě k Bohu vyvaroval omylů a neztratil odvahu.
X 308
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

