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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

21. ledna 2018 – 3. neděle v mezidobí
1. čtení: Jonáš, kap. 3, verš 1–5.10
Ninivští obyvatelé změnili své hříšné chování.
Odpověď k žalmu: Hospodin je milosrdný a milostivý
2. čtení: 1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 7, verš 29–31
Tento viditelný svět pomíjí.
Evangelium: Marek, kap. 1, verš 14–20
Obraťte se a věřte evangeliu!
Bože, kdo by mohl zcela proniknout byť jen jediný z tvých výroků? Toho, co zůstává mimo, je mnohem víc než toho, co jsme s to pojmout. Je to jako když žízniví pijí z pramene. Boží slovo je mnohostranné a ti, kteří je přijímají, k němu přistupují z mnoha hledisek. Pán vykreslil své slovo mnoha barvami, aby každý, kdo se jím zabývá, na něm nalezl něco, co jej uchvátí. Ukryl v něm nejrůznější bohatství, abychom z něho všichni ve svém úsilí mohli něco pro sebe vytěžit. Nikdo, kdo dostane nějaký díl tohoto bohatství, by si neměl myslet, že je v Božím slově pouze to, co získal on. Spíš ať si uvědomí, že z toho všeho, co Boží slovo obsahuje, dokázal vytěžit jen toto málo. A také by proto, že se
mu podařilo získat pro sebe jen tuto částečku, neměl říkat, že je nějak chudé a neplodné, nebo jím
pohrdat, ale spíš děkovat za jeho bohatství, i když je není s to vyčerpat. Raduj se, že jsi Božím slovem
nasycen, a nermuť se z toho, že tě jeho bohatství přesahuje.
sv. Efrém Syrský (~306–373)
Tento týden si připomínáme: 22. ledna
24. ledna
25. ledna
26. ledna
27. ledna

sv. Vincence, jáhna a mučedníka
památku sv. Františka Saleského, biskupa a učitele
církve
svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola
památku sv. Timoteje a Tita, biskupů
sv. Andělu Mericiovou, pannu

Příští neděli bude 4. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se bodu číst tato čtení:
1. čtení: 5. kniha Mojžíšova, kap. 18, verš 15–20
2. čtení: 1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 7, verš 32–35
Evang.: Marek, kap. 1, verš 21–28

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 věčný Bože, veď nás, ať žijeme podle tvé vůle,
abychom zůstávali stále spojeni s tvým milovaným Synem a přinášeli hojný užitek.

Příprava na biřmování pro mládež specifická příprava na biřmování bude probíhat o
velikonočních nedělích od 19.15 hod., jedná se o
následující neděle: 8., 15. 22. a 29. dubna a 6.
května, 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: první jarní výlet
bude v sobotu 14. dubna
 Velkovýprava pro starší děti a mládež
„Itálie 2018“ od 23. července do 4. srpna
 Čundrovýprava pro starší děti a mládež
„Krušné hory 2018“ od 2. do 7. července
 Dětský tábor „Mariánská“ od 25. srpna do
1. září
– na tyto letní akce je třeba se přihlásit; bližší
informace a přihlášky jsou na našem webu
v záložce Aktivity / Akce pro děti a mládež


Tuto neděli 21. ledna:
- od 10 hod. farní kafe
- mše svatá od 11 hod. především pro rodiny s dětmi, doprovázená kapelou Hroši
- od 19.30 hod. modlitby chval v kryptě.


V pondělí 22. ledna:
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o
víře pro mládež
- od 19 hod. ve videosále Literatura a
duchovní život.


V úterý 23. ledna:
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při
úklidu kostela
- od 19 hod. v modrém salónku zkouška
kapely Hroši, v besídce chrámového sboru
Cantores Cordis.


Ve středu 24. ledna:
- od 19 hod. ve videosále společenství
starší mládeže.


Ve čtvrtek 25. ledna:
- od 17 hod. všechna náboženství
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek
- od 19 hod. ve videosále společenství
mladší mládeže
- od 19 hod. na faře setkání
katechumenů
- od 20 hod. kontemplace v kryptě.


Minulou neděli proběhlo zasedání
Pastorační a ekonomické rady farnosti.
Zápis z jejího jednání bude vyvěšen na webu
v následujících dnech.

Rozšiřuje databázi kontaktů osob, které mají
zájem o zasílání zpráv o činnosti Farní charity.
Zájemci nechť se přihlásí na mailové adrese:

fchsrdcepane@praha.charita.cz.

nabízí nové knihy:

Výhled farních akcí pro děti a mládež na
jaro a léto 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


LUDÍKOVÁ, V.: Vlna nad vlnu stoupá.
Vzpomínka na pana kardinála Tomáše
Špidlíka.
A 112
RAWLINSOVÁ, R.: Škola naděje. Příběh
péče o partnera s vážným poraněním mozku.
Jedná se o zachycení psychologie strachu,
soudržnosti a vzájemné lásce.
K 42

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

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

