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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

17. září 2017 – 24. neděle v mezidobí
1. čtení: Sírachovec, kap. 27,30 – 28,7
Odpusť svému bližnímu, pokud ti ukřivdil.
Odpověď k žalmu: Hospodin je milosrdný a milostivý.
2. čtení: list sv. Pavla Římanům, kap. 14, verš 7-9
Neboť žijeme-li, žijeme pro Pána.
Evangelium: Matouš, kap. 18, verš 21-35
Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru?
V poslušnosti tvých přikázání je tedy opravdu hojná odplata. A nejen první a největší přikázání
přináší užitek člověku, který je poslušně plní – ne Bohu, který přikázání dává; také ostatní Boží
přikázání zdokonalují toho, kdo se jimi řídí, dávají mu sílu, vychovávají a osvěcují ho, a nakonec
ho učiní dobrým a šťastným. Proto chceš-li být moudrý, buď si vědom, že jsi stvořen k slávě Boží
a k své věčné spáse. To je tvůj cíl, střed tvé duše, poklad tvého srdce. Dojdeš-li k tomuto cíli,
budeš šťastný; mineš-li se s ním budeš nešťastný.
sv. Robert Bellarmin
Tento týden si připomínáme: 19. září sv. Januária, biskupa a mučedníka
20. září sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhy, mučedníky
21. září svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
23. září památku sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Příští neděli bude 25. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: Izaiáš, kap. 55, verš 6–9
2. čtení: list sv. Pavla Filipanům, kap. 1, verš 20c–24.27a
Evang.: Matouš, kap. 20, verš 1–16

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE

Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 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.
V pátek po večerní mši svaté je půlhodinová ti- a během adorací
chá adorace
Bože, tys všechno stvořil a všechno řídíš; ujmi se nás, ať poznáme tvou moc a dobrotu,
a dej nám sílu, abychom ti mohli sloužit nerozděleným srdcem.

V pondělí 18. září:
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře
pro mládež.


V úterý 19. 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 středu 20. září od 19 hod. ve videosále
Teologický klub.


Ve čtvrtek 21. září:
- od 17 hod. všechna náboženství
- od 19 hod. ve videosále společenství
mladší mládeže
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek
- od 20 hod. kontemplace v kryptě.

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.

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



Příští neděli 24. září:
- od 11 hod. mše svatá zvlášť pro rodiny
s dětmi, doprovázená kapelou Hroši
- bude Svatováclavská sbírka na církevní
školství.


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

Zveme všechny na pěší pouť do Staré Boleslavi. V 6:25 odjezd autobusu č. 378 ze
zastávky Letňany na zastávku Vinořský
hřbitov, odkud pokračujeme do cíle pěšky. V 10:00 se zúčastníme mše svaté na
náměstí ve Staré Boleslavi. Nemusíte se
bát délky, ani obtížnosti trasy. Půjdeme
cca 12 km. Doporučuji dobré boty a malou svačinu. Odjezd ze Staré Boleslavi zpět
do Prahy je individuální. Těšíme se na vás.
Případné dotazy zodpovíme na 602
201 707.



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

nabízí nové knihy:

KARTUZIÁN /PORION D.J.BAPTISTE/
Láska a ticho. Tato malá kniha napsaná
anonymním kartuziánem /převorem velké
kartouzy/ obsahuje dvě dílka: Uvedení do
vnitřního života a Soubor deseti kázání. První
část nás zaměřuje na konečný cíl – žít už na
zemi věčný život. Kázání jsou určeny na velké církevní svátky.
B 250

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

