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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

25. června 2017 – 12. neděle v mezidobí
1. čtení: Jeremiáš, kap. 20, verš 10–13
Vysvobodil život ubohého z ruky zlosynů
Odpověď k žalmu: Vyslyš mě, Bože, ve své veliké lásce!
2. čtení: list sv. Pavla Římanům, kap. 5, verš 12–15
S Božím darem není tomu tak, jako to bylo s proviněním
Evangelium: Matouš, kap. 10, verš 26–33
Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo
Pospěš k tomuto prameni života a světla, duše Boha milující, ať jsi kdokoli, a obrať se k němu
s veškerou upřímností svého srdce: Ó nevýslovná kráso nejvyššího Boha, ó nejčistší jase věčného
světla, živote v každém životě žijící a světlo v každém světle svítící a od nejprvnějšího rozbřesku
udržující v plném lesku po všechny časy nejrůznější světla, jež září před trůnem tvého božství! Ó
věčný a nepřístupný, skvoucí a oblažující výtrysku pramene skrytého každému smrtelnému oku!
Ty propasti beze dna, výšino bez vrcholu, velikosti nezměřitelná, čistoto nezkalitelná! sv. Bonaventura
Tento týden si připomínáme: 27. června
28. června
29. června
30. června

sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele
sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
svaté prvomučedníky římské

Příští neděli bude 13. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: 2. Královská, kap. 4, verš 4, 8–11. 14–16a
2. čtení: list sv. Pavla Římanům, kap. 6, 3–4. 8–11
Evang.: Matouš, kap. 10, verš 37–42

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

Svatý Bože, dej, ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě;
vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o nás jako Otec a nikdy nás nepřestáváš vést.

Tuto neděli 25. června:
- Svatopetrská sbírka na bohoslovce
- od 14 hod. farní odpoledne v prostorách
farní zahrady, kdo můžete, doneste něco
k obohacení společného občerstvení


V pondělí 26. června:
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře
pro mládež.


V úterý 27. června:
- od 19 hod. na faře Filosofickoteologický seminář
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při
úklidu kostela.

Všem farníkům přejeme požehnaný a
klidný čas prázdnin a dovolených.
Provázejme se navzájem v modlitbách!

Letní akce pro děti a mládež pořádané naší
farností.
 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



Ve středu 28. června:
- mše svatá od 18 hod. doprovázená
kapelou Srdcaři
- od 19 hod. ve videosále setkání mladých.

Ve čtvrtek 29. června:
- od 17 hod. závěrečná náboženství
- od 19 hod. ve videosále společenství
mládeže
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek
- od 20 hod. kontemplace v kryptě.


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.


Po dobu letních prázdnin v měsíci červenci a
srpnu odpadají všechny mimobohoslužebné
aktivity, bohoslužebný pořádek zůstává
nezměněn. Nebude vycházet farní zpravodaj
v tištěné podobě, aktuální informace jsou
zveřejňovány na webu a v nedělních
ohláškách.


nabízí nové knihy:

KOCH, U.: Alžběta Durynská. Síla lásky.
Tento životopisný román nás seznamuje se
středověkým životem na hradě Wartburgu –
sídlem durynského lankrabství.
C 451
FADELLE, J.: Cena, kterou zaplatíš. Napínavý příběh s hlubokým duchovním obsahem
o mladém íránském muslimovi z významné
šíitské rodiny, který byl vybrán za budoucího
vůdce rodinného klanu. On se rozhodl přijmout křest a stát se křesťanem.
A 142
LUKAVEC, J.: Fanatik, prorok, či klaun?
Kniha zachycuje životopis G. K. Chestertona i
různé charakteristiky jeho interpretů.
C 450
JÍLEK, P. J.: Spiritualita humanitární pomoci. Kniha předkládá návod, jak nejlépe a
účinně propojit pomoc potřebným se společenstvími modlitby a kontemplace.
Z 136
Půjčujeme v neděli od 10 do 11 a ve středu od 16 od 18 h

V červenci a srpnu je knihovna uzavřena.

Náš chrámový sbor CANTORES CORDIS zakončil svým vystoupením při poutní slavnosti Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova svou 47. sezónu. Přes léto chceme
nabrat nové síly, abychom odpočatí mohli po prázdninách zase začít, a to v úterý 12. září 2017. Budeme
rádi, když se k nám připojí další zájemci o sborový zpěv.
Více se o nás dozvíte na www.cantorescordis.cz.

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

