1444

Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

10. prosince 2017 – 2. neděle adventní
1. čtení: Izaiáš, kap. 40, verš 1–5.9–11
Připravte cestu Páně!
Odpověď k žalmu: Pane, ukaž nám své milosrdenství!
2. čtení: 2. list sv. Petra, kap. 3, verš 8–14
Čekáme nová nebesa a novou zemi.
Evangelium: Marek, kap. 1, verš 1–8
Vyrovnejte stezky Páně!
«Jan jakoby stál na rozhraní dvou Zákonů, Starého a Nového. Je představitelem toho, co je staré, a hlasatelem
toho, co je nové. Jako představitel toho starého se rodí ze starých rodičů; jako představitel toho nového se
projevuje už v lůně matčině jako prorok. Neboť ještě dřív, než se narodil, při příchodu Panny Marie zaplesal
v lůně své matky. Ukázalo se, koho je předchůdcem, dřív než byl od něho spatřen. Je to něco božského, přesahuje to míru toho, co může lidská slabost. Jan byl hlas, Pán však na počátku byl Slovo. Jan hlasem ve vymezeném čase, Kristus Slovem, od počátku věčným. Poněvadž pak je nesnadné rozlišit slovo od hlasu, byl i
Jan považován za Krista. Hlas byl považován za slovo. Přiznal však, že je hlas, aby neublížil slovu. Zeptali se
ho: „Kdo tedy jsi?“ A on odpověděl: „Jsem hlas volajícího na poušti, připravte cestu Pánu. Hlas volajícího na
poušti,“ hlas, který přerušil ticho. Jako by říkal: Proto zni můj hlas, abych jej uvedl do srdcí. Avšak kam jej
zavedu, tam se neuvolí vejít, nepřipravíte-li cestu. Pochopil, že je svítilnou, a strachoval se, aby ji neuhasil
vítr pýchy»
(SV. AUGUSTIN)

Tento týden si připomínáme: 11. prosince
12. prosince
13. prosince
14. prosince

sv. Damasa I., papeže
Panny Marie Guadalupské
památku sv. Lucie, panny a mučednice
památku sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

Příští neděli bude 3. neděle adventní. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: Izaiáš, kap. 61, verš 1–2a.10–11
2. čtení: 1. list sv. Pavla Soluňanům, kap. 5, verš 16–24
Evang.: Jan, kap. 1, verš 6–8.19–28

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE

Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až čtvrtek: 8, 18 hod.
Pátek: 6 (rorátní), 8, 18 hod.
Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je
Sobota: 8, 18 hod.
Společně se modlíme růženec ve čtvrtek a v sobo- vždy půl hodiny před každou mši svatou a
během adorací. V době adventní je před
tu v 17.30 hod.
V pátek po večerní mši svaté je půlhodinová tichá každou večerní mší svatou prodloužena
na tři čtvrtě hodiny
adorace
Všemohoucí a milosrdný Bože, spěcháme vstříc tvému Synu a prosíme tě: nedopusť, aby nám stály v cestě pozemské zájmy, ale ať nebeská moudrost zúrodní naše nitro, abychom došli k věčnému životu s Kristem.

Minulou neděli se při Mikulášské sbírce
na bohoslovce vybrala částka 39.631 Kč.


Tuto neděli 10. prosince (2. neděle adventní):
- do Pastorační rady farnosti byli ke
zvoleným členům dojmenováni následující
členové: Kristýna Fifernová, Maria Mlada
Ondrášová,
Kateřina
Osecká,
Pavla
Petrášková
a
Dana
Mušková;
do
Ekonomické rady farnosti byl jmenován
Miloš Hrdý
- od 10 hod. farní kafe, opět s pozváním na
kávu našich bratří a sester z Eritreje
- od 15 hod. Adventní koncert pořádaný
nadačním fondem Karla Hartiga
- od 16 hod. farní akademie s přednáškou
křesťanského politika, rodáka z naší farnosti
a jednoho z prezidentských kandidátů Pavla
Fischera s názvem „Křesťané a politika“.


V pondělí 11. prosince:
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře
pro mládež
- od 19 hod. ve videosále Literatura a
duchovní život.


V úterý 12. prosince:
- 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.


Ve středu 13. prosince od 19 hod. ve
videosále setkání společenství starší
mládeže.


Ve čtvrtek 14. prosince:
- od 17 hod. všechna náboženství
- od 19 hod. v besídce společenství mladší
mládeže
- od 19 hod. na faře setkání katechumenů
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek
- od 20 hod. kontemplace v kryptě.


V pátek 15. prosince:
- od 6 hod. bude krom dvou obvyklých
bohoslužeb od 6 hod rorátní mše svatá
- od 20 hod. Adventní koncert pořádaný
Městskou částí Praha 3.


V sobotu 16. prosince od 8.45 hod.
modlitební setkání žen na faře.


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: Kristýna Němcová
ples.srdcepane@centrum.cz, 777 821 159

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

Je počínaje touto nedělí do ledna 2018 uzavřena.

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

