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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

10. září 2017 – 23. neděle v mezidobí
1. čtení: Ezechiel, kap. 33, verš 7–9
Nebudeš-li bezbožnému domlouvat, jeho krev budu vymáhat z tvé ruky.
Odpověď k žalmu: Když dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte srdce svá
2. čtení: list sv. Pavla Římanům, kap. 13, verš 8–10
Naplněním zákona je láska.
Evangelium: Matouš, kap. 18, verš 15–20
Dá-li si říci, svého bratra jsi získal.
Každý, kdo víš, že ve vlnobití tohoto světa se spíše zmítáme uprostřed bouří a větrů, než kráčíme
po pevné zemi, nespouštěj oči z této zářící hvězdy, nechceš-li, aby tě bouře pohltila. Opřou-li se
do tebe vichry pokušení, narazíš-li na skaliska soužení, k hvězdě se dívej, Marii vzývej! Jsi-li zmítán vlnami pýchy nebo ctižádosti nebo nactiutrhačství nebo žárlivosti, k hvězdě se dívej, Marii
vzývej! Otřásá-li loďkou tvé duše hněv, lakomství nebo svody těla, dívej se k Marii! Jsi-li poděšený velikostí svých hříchů, zmatený nečistým svědomím, přestrašený hrůzou před soudem a užuž
tě pohlcuje hlubina zármutku a propast zoufalství, mysli na Marii!
sv. Bernard
Tento týden si připomínáme: 12. září
13. září
14. září
15. září
16. září

Jména Panny Marie
památku sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Svátek Povýšení svatého kříže
památku Panny Marie Bolestné
památku sv. Ludmily, mučednice

Příští neděli bude 24. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: Sírachovec, kap. 27, verš 33 – kap. 28, verš 9
2. čtení: list sv. Pavla Římanům, kap. 14, verš 7-9
Evang.: Matouš, kap. 18, verš 21-35

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 so- Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je
vždy půl hodiny před každou mší svatou
botu v 17.30 hod.
a během adorací
V pátek po večerní mši svaté je půlhodinová tichá adorace
Bože, tys nám poslal Vykupitele a přijímáš nás za své syny; pohlédni na nás s otcovskou láskou a dej, aby všichni, kdo věří v Krista, dosáhli pravé svobody a věčného dědictví.

Tuto neděli 10. září:
- po ranní mši svaté od 10 hod. farní kafe
- od 19.15 hod. ve videosále společenství
žen.

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.



V pondělí 11. září:
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře
pro mládež.


V úterý 12. září:
- 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 čtvrtek 14. září:
- od 17 hod. všechna náboženství
- 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.


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

Akce pro děti a mládež pořádané naší
farností.
 V sobotu 7. října celodenní pěší výlet
pro děti. Bližší informace budou oznámeny.
 Podzimní duchovní obnova pro starší
děti a mládež „ČÁSLAV 2017“ 13. až 15.
října 2017

nabízí nové knihy:

CORBON, J.: Liturgie pramene. Esej o
tajemství liturgie může pomoci se znovu dostat k prameni. Protože je liturgie pramenem,
rozlévá se do všech oblastí tajemství a bere
na sebe vše lidské, uzdravuje a zbožšťuje je.
L 28
DOLAN, T.: Kněží pro třetí tisíciletí. Kniha je sérií promluv současného arcibiskupa
New Yorku. Ústředním tématem je praktické
prožívání ctností – což je povolání každého
křesťana. Je tedy určena nejen kněžím a bohoslovcům, ale všem, kteří své křesťanství
berou vážně.
CH 145
FEINBERGOVÁ VAMOSHOVÁ, M.:
Každodenní život v Ježíšově době. Kniha
nám překlenuje několik tisíc let, které nás
oddělují od kultury Ježíšovy doby, kterou
nám zpřístupňuje. Navazujeme tak na styk se
světem a lidmi Bible, z níž čerpáme ponaučení pro život i duchovní sílu.
D 136
SIEBEROVÁ, J.: Hospic. Příběh naplněné
naděje. Příběh zdravotní sestry, která se
vzdala kariéry a rozhodla se vybudovat mobilní hospic. Osobní svědectví se prolíná
s dramatickými osudy pacientů a jejich rodin
i historií budování Domácího hospice Duha
v Hořicích.
Z 138
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

