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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

12. listopadu 2017 – 32. neděle v mezidobí
1. čtení: kniha Moudrosti, kap. 6, verš 12 - 16
Moudrost září a nevadne, ochotně se dává spatřit těm, kdo ji milují.
Odpověď k žalmu: Po tobě žízní duše má, Bože, můj Bože.
2. čtení: 1. list Soluňanům, kap. 4, verš 13 - 18
A pak už budeme s Pánem navždycky.
Evangelium: Matouš, kap. 25, verš 1 - 13
Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.
«Jsou dvě cesty, cesta života a cesta smrti, a tyto dvě cesty se v mnohém liší. Cesta života je tato: za
prvé, budeš milovat Boha, který tě učinil; za druhé svého bližního jako sebe samého; vše, co nechceš,
aby se ti stalo, sám nečiň jinému. (…) Cesta smrti je tato, především je špatná a plná prokletí: vraždy,
cizoložstva, žádosti, smilstva, krádeže, modlářství, kouzelnictví, otravy, loupeže, falešná svědectví,
pokrytectví, dvojakost srdce, lest, pýcha, zlostnost, povýšenost, chvástavost. Pronásledovatelé dobrých, nenávidící pravdu, milující lež, neznající odměnu spravedlnosti, nepřilnuvší k dobru ani ke
spravedlivému soudu, kteří nebdí k dobrému, nýbrž ke zlému, kteří mají daleko k tichosti a trpělivosti, milující marnosti, hledající odplatu, kteří se nesmilují nad chudými, kteří se netrápí nad obtíženým, neznající svého Stvořitele, vrahové dětí, ničitelé Božího stvoření, odvrátivší se do toho, jenž je
v nouzi, obtěžkávající souženého, obhájci bohatých, nespravedliví soudci chudých, neveskrz hříšní».

Tento týden si připomínáme: 13. listopadu
15. listopadu
16. listopadu
17. listopadu
18. listopadu

památku sv. Anežky České, panny
sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve
sv. Markétu Skotskou a sv. Gertrudu, pannu
památku sv. Alžběty Uherské, řeholnice
Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla

Příští neděli bude 33. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: kniha Přísloví, kap. 31, verš 10–13.19–20.30–31
2. čtení: 1. list sv. Pavla Soluňanům, kap. 5, verš 1–6
Evang.: Matouš, kap. 25, verš 14–30

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 tichá
adorace

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

Všemohoucí a milosrdný Bože, dej nám sílu překonávat všechno, co se nám staví do cesty,
ať ti můžeme bez vnitřních i vnějších překážek svobodně sloužit.



Minulou neděli se při čtvrté účelové
sbírce na opravu kostela vybrala částka
90.318 Kč.


Tuto neděli 12. listopadu:
- sbírka na charitní činnost v arcidiecézi
- od 10 do 11 hod. v besídce farní kafe
- od 16 hod. ve videosále Farní akademie
na téma „Plečnik a beuronské umění“
přednášet bude Mgr. Monica Bubna –
Litic. Přednášející je odbornicí na beuronské
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.


V pondělí 13. listopadu:
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře
pro mládež
- od 19 hod. ve videosále Literatura a
duchovní život.


V úterý 14. listopadu:
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při
úklidu kostela
- od 19 v besídce zkouška chrámového
sboru Cantores Cordis a v modrém salónku
kapely Hroši
- od 19 hod. ve videosále kurzy ALFA.


Ve středu 15. listopadu od 19 hod. ve
videosále společenství starší mládeže.


-

Ve čtvrtek 16. listopadu:
od 17 hod. všechna náboženství
od 19 hod. společenství mladší mládeže
od 19 hod. na faře setkání katechumenů
od 19 hod. v kryptě modlitby matek
od 20 hod. kontemplace v kryptě.


V sobotu 18. listopadu od 8.45 hod.
modlitební společenství žen na faře.


Příští neděli 19. listopadu:
- příští neděli je Den Bible, sbírka bude
věnována na podporu biblického díla
(Českému katolickému biblickému dílu a
České biblické společnosti), pokud chcete
tuto neděli přispět raději na provoz naší
farnosti, je možné příspěvek přinést formou
daru do sakristie
- mše svatá od 11 hod. bude především pro
rodiny s dětmi, doprovodí kapela Hroši.


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


Již v předstihu informujeme, že
společenský večer naší farnosti se
uskuteční v sobotu 13. ledna 2018 opět v sále
Na Marjánce. Vstupenky bude možné
zakoupit od prosince po všech nedělních
bohoslužbách, a to v těchto termínech: 3.,
10. a 17. prosince 2017 a 7. ledna 2018.
Případný výtěžek z plesu a darů bude
věnován na pořízení aparatury na dětské a
mládežnické
mše.
Kontakt
ples.srdcepane@centrum.cz
Kristýna Němcová
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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
 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


Vzhledem ke skončení volebního období
Pastorační rady farnosti budeme volit členy
nové. Seznam kandidátů je vyvěšen na
nástěnce a na farním webu. Volit může
každý farník starší 15 let. Volby proběhnou v
neděli 26. listopadu v závěru všech
bohoslužeb.
Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně
130 00 Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 19
www.srdcepane.cz

