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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

24. září 2017 – 25. neděle v mezidobí
1. čtení: Izaiáš, kap. 55, verš 6–9
Mé myšlenky nejsou myšlenky vaše.
Odpověď k žalmu: Blízký je Hospodin všem, kdo ho vzývají
2. čtení: list sv. Pavla Filipanům, kap. 1, verš 20c–24.27a
Pro mě život je Kristus.
Evangelium: Matouš, kap. 20, verš 1–16
Závidíš, že jsem dobrý?
Příběh z dnešního evangelia by se v běžném životě nejspíš nestal – který zaměstnavatel by si dovolil
dát za hodinu téže práce stejnou mzdu jako za celý den? Jsou zde určitá pravidla, která všichni uznáváme (i když se jimi často neřídíme). Ten dnešní příběh nám chce říci něco jiného: láska se řídí úplně
jinými pravidly. Láska nehledí na zásluhy, nevyměřuje odměny, láska touží po jediném, a to je dobro
toho, koho miluje. Bůh je Láska, láska absolutní, nad níž zůstává rozum stát. Od něj se učíme milovat
své bližní, hledat jejich dobro a usilovat o ně, ale také nezávidět, když někdo dostane jiný dar než já,
nýbrž přát mu to a radovat se spolu s ním.

Tento týden si připomínáme: 26. září sv. Kosmu a Damiána, mučedníky
27. září památku sv. Vincence z Pauly, kněze
28. září SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního
patrona českého národa
29. září svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
30. září památku sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Příští neděli bude 26. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: Ezechiel, kap. 18, verš 25-28
2. čtení: List sv. Pavla Filipským, kap. 2, verš 1-11
Evang.: Matouš, kap. 21, verš 28-32

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE

Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.
Společně se modlíme růženec ve čtvrtek a v sobo- Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je
tu v 17.30 hod.
vždy půl hodiny před každou mší svatou a
Příležitost ke svaté zpovědi je půl hodiny před během adorací
každou mší svatou a během adorací, na požádání i
jindy
Bože, tys nám uložil, abychom milovali tebe a bližního, neboť v tom je smysl a naplnění všech ustanovení posvátného
zákona; dej nám sílu, abychom zachovávali tvá přikázání, naplnili je láskou, a tak vešli do věčného života.

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


V pondělí 25. září:
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře
pro mládež.


V úterý 26. 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 27. září od 19 hod. ve videosále
Teologický klub.


Ve čtvrtek 28. září:
- Národní svatováclavská pouť do Staré
Boleslavi
- nekoná se náboženství
- nekoná se společenství mladší mládeže
- nejsou modlitby matek
- není kontemplace v kryptě.


V chodbě u krypty tento čtvrtek 28. září
končí výstava „Josef kardinál Beran. Mezi
svobodou a totalitou“.


V sobotu 30. září po ranní mši svaté od
8.45 hod. modlitební společenství žen na
faře.


Příští neděli 1. října bude třetí účelová
sbírka na opravu kostela.


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.
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
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.

Čtvrtek 28. 9. 2017 18 h CANTORES CORDIS
řídí M. M. Ondrášová ~ varhany Ondřej Urban
Adam Václav Michna z Otradovic (1600–1676): Svatý Václave
Šteyerův kancionál (1764): Svatý Václave, pros za nás Václav
Karel Holan Rovenský (1644–1718): Vévodo svatý, Václave (upr.
Petr Chaloupský *1964)
Robert Führer (1807–1861): Píseň k
svatému Václavu

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

