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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

20. srpna 2017 – 20. neděle v mezidobí
1. čtení: Izaiáš, kap. 56, verš 1.6–7
Cizince přivedu na svou svatou horu.
Odpověď k žalmu: Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy země
2. čtení: list sv. Pavla Římanům, kap. 11, verš 13–15.29–32
Boží dary Izraeli a jeho povolání jsou neodvolatelné.
Evangelium: Matouš, kap. 15, verš 21–28
Ženo, jak veliká je tvá víra!
Tento týden si připomínáme: 21. srpna památku sv. Pia X., papeže
22. srpna památku Panny Marie Královny
23. srpna sv. Růženu z Limy, pannu
24. srpna svátek sv. Bartoloměje, apoštola
25. srpna sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina,
mučedníky
sv. Ludvíka
sv. Josefa Kalasanského, kněze
Příští neděli bude 21. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení:
Izaiáš, kap. 22, verš 19–23
2. čtení:
list sv. Pavla Římanům, kap. 11, verš 33–36
Evang.:
Matouš, kap. 16, verš 13–20

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

Bože, tys připravil všem, kdo tě milují, dary větší, než jsme schopni si představit; vlej nám do srdce vroucí lásku,
abychom tě milovali za všech okolností a nade všechno,
a tak abychom dosáhli toho, že se na nás vyplní tvá zaslíbení převyšující všechny lidské tužby.

V úterý 22. srpna po večerní mši svaté
prosíme o pomoc při úklidu kostela.

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 měsících
červenci a srpnu odpadají všechny
pravidelné mimobohoslužebné aktivity,
bohoslužebný
pořádek
zůstává
nezměněn. Nebude také vycházet farní
zpravodaj v tištěné podobě, aktuální
informace jsou zveřejňovány na webu a v
nedělních ohláškách.

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

Letní akce pro děti a mládež pořádané naší
farností.
 Dětský tábor „Rokytnice 2017“ od 26.
srpna do 2. září
 Podzimní duchovní obnova pro starší
děti a mládež „ČÁSLAV 2017“ 13. až 15.
října 2017

ALFA kurzy 10. 10. 2017 - 28. 11. 2017
Naše farnost bude od října pořádat již 6. běh
kurzů ALFA, které jsou určeny pro
každého, kdo hledá svoji duchovní cestu a
chce se seznámit s křesťanstvím nebo si
klade otázky o smyslu života. Kurzy jsou
určeny ale i pro toho, kdo se v průběhu
života vzdálil od víry a chce se k ní vrátit.
Začínají
společnou
večeří,
následuje
promluva na dané téma a poté je možnost
rozmluvy ve skupince. ALFA kurzy jsou
zdarma. Budeme rádi, když pozvete své
přátele, příbuzné nebo kolegy z práce, pro
které si myslíte, že by tato setkání s
křesťanstvím mohla být přínosná. S
případnými dotazy se obracejte na vedoucí
kurzů ALFA paní Danu Muškovou telefonicky 736 767 510 nebo e-mailem:
srdcepane@seznam.cz, k účasti je třeba se
přihlásit předem.

Milé sestry a milí bratři, v naší farnosti se
schází každý měsíc společenství, ve kterém
se snažíme prohloubit duchovní život s
Bohem, usilujeme o osobní svatost a
modlíme se modlitbu svatého růžence za
kněze, zasvěcené osoby, rodiny a celou
lidskou rodinu.
Pokud máte někdo zájem se s námi setkávat,
kontaktujte prosím Bernadettu Rathouskou,
tel:
728
944
872,
nebo
mail:
bernadette@centrum.cz
Termín našeho setkání v září je 9. 9. 2017.
Těšíme se na Vás.

V červenci a srpnu je knihovna uzavřena.

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

