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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

19. listopadu 2017 – 33. neděle v mezidobí
1. čtení: kniha Přísloví, kap. 31, verš 10–13.19–20.30–31
Pracuje radostnou rukou.
Odpověď k žalmu: Blaze každému, kdo kráčí po Božích cestách
2. čtení: 1. list sv. Pavla Soluňanům, kap. 5, verš 1–6
Aby vás den Páně nepřekvapil jako zloděj.
Evangelium: Matouš, kap. 25, verš 14–30
Málo jsi spravoval věrně, pojď se radovat se svým pánem.
«Stále pamatuj na konec a na to, že ztracený čas se nikdy nevrátí. Ctnosti nikdy nedosáhneš bez
důkladnosti a svědomitosti. Budeš-li lenoch, půjde to těžko. Půjdeš-li však do toho s nadšením,
nalezneš opravdový mír v duši a útrap si ani nebudeš příliš všímat díky Boží milosti a lásce ke
ctnosti. Člověka svědomitého, pro něco zapáleného nemůže nic překvapit. Mnohem více námahy
než pracovat v potu tváře vyžaduje odporování špatným náklonnostem a vášním. Kdo se nevaruje
chyb malých, ponenáhlu zabředává do velkých. Každý večer budeš mít radost, vyhodnotíš-li den
jako užitečný. Bdi nad sebou a sám sebe povzbuzuj a napomínej. Nedbej na počínání ostatních.
Dávej hlavně pozor sám na sebe. Jen natolik budeš duchovně růst, nakolik budeš sám sebe přemáhat».
Z NÁSLEDOVÁNÍ KRISTA

Tento týden si připomínáme: 21. listopadu památku Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
22. listopadu památku sv. Cecílie, panny a mučednice
23. listopadu sv. Klementa I., papeže a mučedníka
a sv. Kolumbána, opata
24. listopadu památku sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků
25. listopadu sv. Kateřinu Alexandrijskou, pannu a mučednici
Příští neděli bude Slavnost Ježíše Krista Krále. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: Ezechiel, kap. 34, verš 11–12.15–17
2. čtení: 1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 15, verš 20–26.28
Evang.: Matouš, kap. 25, verš 31–46

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 mši svatou a
během adorací

Věčný Bože, ty jsi původce všeho dobra; vyslyš naše prosby a dej,
ať služba tobě je naší stálou radostí, neboť opravdové štěstí člověka je v tom, že ti může celým svým životem sloužit.

Minulou neděli se při sbírce na charitní
činnost vybrala částka 35.826 Kč.


Tuto neděli 19. listopadu:
- 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.


V pondělí 20. listopadu:
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře
pro mládež.

volby do Pastorační rady farnosti.
Navrženi byli: Jitka Fifernová, Kristýna
Fifernová, Lenka Hejtmánková, Irka
Chlopczyková, Kateřina Osecká, Michaela
Pávová, Pavla Petrášková, Lukáš Revenda,
Barbora Sadilová, František
Schneiberg,
Michaela Šafárová, Bořivoj Tydlitát. Z nich
budeme vybírat a volit pět kandidátů.
Dalších pět členů Pastorační rady farnosti
může následně dojmenovat farář, dalšími
členy ex offo jsou ti, kteří zastávají některé
funkce ve farnosti (dle Stanov Patoračních
rad farností Arcidiecéze pražské).


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




V úterý 21. listopadu:
- od 9 hod. v besídce setkání seniorů
- 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 22. listopadu od 19 hod. ve
videosále Teologický klub.


Ve čtvrtek 23. listopadu:
- od 17 hod. všechna náboženství
- od 19 hod. ve videosále panelová diskuse
Amoris laetitia s Correctio filialis?
Diskutovat budou P. Dr. Benedikt Mohelník
OP, katolický teolog, signatář Pro-popeFrancis a Dr. Lukáš Novák, katolický filozof,
signatář Correctio filialis. Moderátorem bude
Dr. Lukáš Nosek, katolický teolog a arabista
- od 19 hod. v besídce společenství mladší
mládeže
- od 19 hod. na faře setkání katechumenů
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek
- není kontemplace v kryptě.


Příští neděli 26. listopadu:
- v závěru všech bohoslužeb proběhnou

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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821
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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


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

