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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

22. října 2017 – 29. neděle v mezidobí
den modliteb za misie
1. čtení: Izaiáš, kap. 45, verš 1.4–6
Vzal jsem Kýra za pravou ruku, abych mu podmanil národy
Odpověď k žalmu: Buď veleben Hospodin nyní i navěky
2. čtení: 1. list sv. Pavla Soluňanům, kap. 1, verš 1–5b
Vzpomínáme na vaši víru, lásku a naději
Evangelium: Matouš, kap. 22, verš 15–21
Dávejte, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu
nebo vlastní texty z votivní mše za misie

A tak se mi často vtírá myšlenka, že bych měl obejít všechny akademické instituce po celé Evropě
– a hlavně pařížskou univerzitu, a všude křičet jako smyslů zbavený, abych ty, v nichž je víc
učenosti než lásky, vyburcoval voláním: “Jak strašné je množství těch, kdo se vaší vinou
nedostanou do nebe, a řítí se do pekel!“ Kéž by oněm lidem ležela tato starost na srdci aspoň tak
jako pěstování vědy, aby jednou mohli Bohu složit účty nejen ze vzdělanosti, ale ze všech
svěřených hřiven!
Sv. František Xaverský
Tento týden si připomínáme: 23. října sv. Jana Kapistránského, kněze
24. října sv. Antonína Marii Klareta, biskupa
28. října svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Příští neděli bude 30. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: 2. kniha Mojžíšova, kap. 22, verš 20–26
2. čtení: 1. list sv. Pavla Soluňanům, kap. 1, verš 5c–10
Evang.: Matouš, kap. 22, verš 34–40

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE
Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.
V říjnu se modlíme růženec denně v 17.30 hod.
V pátek po večerní mši svaté je půlhodinová
ticha adorace

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je
vždy půl hodiny před každou mší svatou a
během adorací

Všemohoucí Bože, od tebe máme všechno dobré a v tvých rukou je celý náš život;
dej, ať chceme vždycky to, co chceš ty, a ať ti sloužíme s upřímným srdcem.

Tuto neděli (misijní neděle) 22. října:
- bude sbírka na misie, vzadu v kostele je
možné si vzít upomínkové sirky
- mše svatá od 11 hod. zvlášť pro rodiny
s dětmi, doprovodí ji kapela Hroši.


V pondělí 23. října:
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře
pro mládež.


V úterý 24. října:
- od 9 hod. v besídce setkání seniorů
- 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
- od 19 hod. ve videosále kurzy ALFA
- od 19.30 hod. na faře filozofickoteologický seminář.

v kostele bude ještě sloužit od 16 hod. mše
svatá za zemřelé v kapli sv. Václava na
Vinohradském hřbitově.


Vzhledem ke skončení volebního období
Pastorační rady farnosti budeme volit členy
nové. Do soboty 11. listopadu máte možnost
překládat panu faráři písemné návrhy
kandidátů na volené členy do nové
Pastorační rady farnosti. Navržen a zvolen
může být každý farník starší 18 let., volit
může každý farník starší 15 let. Volby
proběhnou v neděli 26. listopadu v závěru
všech bohoslužeb.

V sobotu 28. října:
- od 8.45 hod. sobotní modlitební
společenství žen na faře
- se koná ekumenická Modlitba za domov.
Od 9.30 hod. bude krátká ekumenická
bohoslužba a od 15 hod. hlavní program
přenášený Českou televizí.

Výhled farních akcí pro děti a mládež na jaro
2018
 Jarní prázdniny na běžkách od 4. do 10.
února nabídka (pro starší děti a mládež) strávit jarní prázdniny společně na běžkách. Místem konání bude Mariánská v Krušných horách
 Příprava na biřmování pro mládež specifická příprava na biřmování bude probíhat
o velikonočních nedělích večer, dlouhodobá
příprava se děje v rámci Rozhovorů o víře
pro mládež
 Předsvatodušní duchovní obnova pro
starší děti a mládež od 11. do 13. května
od pátku 11. do neděle 13. května v Jesenici u
Rakovníka pro biřmovance zároveň závěrečná část přípravy na biřmování
 Biřmování v sobotu 19. května (vigilie
slavnosti Seslání Ducha svatého) od 18 hodin
v kostele
 Příprava dětí na první svaté přijímání a
první svatou zpověď předpokládá se účast
na náboženství vlastní příprava bude probíhat od 4. dubna každou středu od 16 hod. v
modrém salonku
 Sobotní výlety pro děti termíny jednotlivých výletů budou upřesněny

Dopředu připomínáme, že ve čtvrtek 2.
listopadu se kromě obvyklých mší svatých

Půjčujeme v neděli od 10 do 11 a ve středu od 16 od 18 h



Ve středu 25. října od 19 hod. ve videosále
Teologický klub.


Ve čtvrtek 26. října:
- nejsou náboženství (podzimní prázdniny)
- není společenství mladší mládeže
- od 19 hod. setkání katechumenů na
faře
- od 19.30 hod. v kryptě modlitby matek
- od 20 hod. kontemplace v kryptě, od 19
hod. ji předchází přednáška v modrém
salónku.




Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně
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