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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

3. září 2017 – 22. neděle v mezidobí
1. čtení: Jeremiáš, kap. 20, verš 7–9
Hospodinovo slovo se mi stalo pohanou.
Odpověď k žalmu: Po tobě žízní duše má, Bože, můj Bože!
2. čtení: list sv. Pavla Římanům, kap. 12, verš 1–2
Přinášejte sami sebe v oběť živou.
Evangelium: Matouš, kap. 16, verš 21–27
Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe.
Křesťanství není jen etickým prodloužením přirozeného smýšlení, nýbrž něčím radikálně vyšším:
novým životem se schopností odporovat nižším tužbám, když Bůh žádá něco vyššího; ochotu
sdílet i Ježíšův osud kříže, bude-li to nutno. Je třeba cvičit se po celý život v této rozhodnosti pro
Boží cestu ke spáse a pozvolna v ní růst zdánlivými maličkostmi denního života; naopak malé, ale
denně opakované zrady vedou jednou k velkému odpadu.
Josef Hrbata: Perly a chléb
Tento týden si připomínáme: 7. září sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka
8. září svátek Narození Panny Marie
9. září sv. Petra Klavera, kněze
Příští neděli bude 23. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: Ezechiel, kap. 33, verš 7–9
2. čtení: list sv. Pavla Římanům, kap. 13, verš 8–10
Evang.: Matouš, kap. 18, verš 15–20

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE

Neděle: 9, 11 a 18 hod.
Pondělí až sobota: 8 a 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, v tobě je plnost všeho dobra; vlož do našich srdcí lásku k tvému jménu, rozmnož naši oddanost k tobě a
posiluj naši vytrvalost, ať v nás roste a trvá všechno dobré

V pondělí 4. září:
- mše svatá od 18 hod. na zahájení
školního roku
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře
pro mládež.


V úterý 5. září:
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při
úklidu kostela
- od 19 hod. v modrém salónku zkouška
kapely Hroši.


Ve středu 6. září:
- od 19 hod. ve videosále Teologický klub.


Ve čtvrtek 7. září:
- od 17 hod. všechna náboženství
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek.


V sobotu 9. září po ranní mši svaté od 8.45
hod. na faře setkání sobotního společenství. 


Příští neděli 10. září:
- po ranní mši svaté od 10 hod. farní kafe,
kdo můžete, přineste něco ke společnému
občerstvení.


Kontemplace v kryptě bude zahájena ve
čtvrtek 14. září od 20 hod.


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.
Akce pro děti a mládež pořádané naší
farností.
 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. Těšíme se na Vás.

Náš chrámový sbor CANTORES CORDIS
zahájí svou 48. sezónu v úterý 12. září 2017 v 19
hodin ve zkušebně proti sakristii. Rádi mezi sebou
uvítáme nové zájemce o sborový zpěv do všech
hlasových skupin. Zveme Vás též k návštěvě našich
webových stránek www.cantorescordis.cz.

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

