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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

5. listopadu 2017 – 31. neděle v mezidobí
1. čtení: Malachiáš, kap. 1, verš 14b až kap. 2, verš 2b.8–10
Sešli jste z cesty, mnohé jste pohoršili, že opustili Zákon.
Odpověď k žalmu: Volám k tobě, Bože
2. čtení: 1. list sv. Pavla Soluňanům, kap. 2, verš 7b–9.13
Nejraději bychom vám odevzdali nejen Boží radostnou zvěst, ale dali za vás i vlastní život.
Evangelium: Matouš, kap. 23, verš 1–12
Mluví, ale nejednají.
«Kdybys až dosud žil ve stálých poctách a rozkoších a musel hned teď zemřít, co by ti byly
všechny platné? A právě proto je všechno marnost, kromě lásky k Bohu a služby jemu jedinému. Protože kdo miluje Boha z celého srdce, nebojí se smrti, ani trestů, ani soudu, ani pekla, neboť dokonalá láska zaručuje bezpečně přístup k Bohu. Kdo však trvale nachází potěšení
v hříchu, není divu, že má ze smrti a soudu strach. A tak je dobře, že alespoň strach z pekla tě
drží na uzdě před hříchem, když už tě od něj nedokáže odvrátit láska k Bohu. Kdo se beze
zbytku neřídí Božími příkazy, tomu nevydrží dlouho síly, aby vytrval v dobrém. Stačí málo, a
ocitne se v ďábelských osidlech»
z Následováni Krista
Tento týden si připomínáme:

9. listopadu Svátek Posvěcení Lateránské baziliky
10. listopadu památku sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
11. listopadu památku sv. Martina, biskupa

Příští neděli bude 32. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: kniha Moudrosti, kap. 6, verš 12 - 16
2. čtení: 1. list Soluňanům, kap. 4, verš 13 -18
Evang.: Matouš, kap. 25, verš 1 – 13

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE
Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.
Společně se modlíme růženec ve čtvrtek a v sobotu 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 a milosrdný Bože, ty nám dáváš všechnu potřebnou milost, abychom ti mohli správně a věrně sloužit;
zbav nás všeho, co nám brání v plnění tohoto našeho poslání,
ať bezpečně směřujeme k svému cíli a splní se na nás tvá zaslíbení.

Tuto neděli 5. listopadu:
- čtvrtá účelová sbírka na opravu kostela
- od 19 hod. na faře společenství žen.


V pondělí 6. listopadu:
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře
pro mládež.

umění a seznámí nás s jeho podobou
v kostele sv. Gabriela v Praze na Smíchově a
v Emauzích, a také s jeho odrazem u Josipa
Plečnika.


Dopředu oznamujeme, že Adventní
duchovní obnova pro farnost proběhne
v sobotu 9. prosince od 14 hod. Obnovu
povede P. Josef Prokeš.



V úterý 7. listopadu:
- není setkání seniorů
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při
úklidu kostela
- od 19 hod. v modrém salónku zkouška
kapely Hroši, není zkouška chrámového
sboru Cantores Cordis
- od 19 hod. ve videosále kurzy ALFA.


Ve středu 8. listopadu od 19 hod. ve
videosále Teologický klub.


Ve čtvrtek 9. listopadu:
- od 17 hod. všechna náboženství
- od 19 hod. společenství mladší mládeže
- není setkání katechumenů
- od 19.30 hod. v kryptě modlitby matek
- od 20 hod. kontemplace v kryptě, začíná
od 19 hod. v modrém salónku přednáškou.


Vzhledem ke skončení volebního období
Pastorační rady farnosti budeme volit členy
nové. Do soboty 11. listopadu máte stále
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.


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

nabízí nové knihy:

OTEC JERONÝM: Žít, žít. Dosud nevydané texty se týkají Eucharistie. Otec Jeroným byl pravý mnich, tedy vnitřně jednotný
člověk. Vstoupil do trapistického kláštera.
S jistotou vedl své učedníky v oblasti teologie, filosofie a duchovního života. Stal se
zakladatelem kláštera v Novém dvoře. O 85

Příští neděli 12. listopadu:
- sbírka na charitní činnost v arcidiecézi
- od 16 hod. ve videosále Farní akademie
na téma „Plečnik a beuronské umění“
přednášet bude Mgr. Monica Bubna –
Půjčujeme v neděli od 10 do 11 a ve středu od 16 do 18 h
Litic. Přednášející je odbornicí na beuronské
Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně
130 00 Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 19
www.srdcepane.cz

