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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

28. února 2018 – 4. neděle v mezidobí
1. čtení: 5. kniha Mojžíšova, kap. 18, verš 15–20
Vzbudím jim proroka a vložím svoje slova v jeho ústa.
Odpověď k žalmu: Když dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte srdce svá
2. čtení: 1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 7, verš 32–35
Panna se stará o věci Páně, aby byla svatá.
Evangelium: Marek, kap. 1, verš 21–28
Učil je jako ten, kdo má moc.
«Jak šťastné to bude aleluja, tam v nebi; bezstarostné a bez odpůrce! Tam nikdo nebude nepřítelem a nikdo nepřestane být přítelem. Tam i tady se vzdává Bohu chvála. Jenže tady chválí Boha
ti, kteří jsou zavaleni starostmi, tam ti, kteří jsou již v klidu a bezpečí; zde ti, kteří musejí zemřít,
tam ti, kteří žijí navěky; zde se Bůh chválí v naději, tam ve skutečnosti; zde na cestě, tam ve vlasti. Teď tedy, bratři moji, zpívejme, ne pro potěšení v odpočinku, ale pro útěchu v námaze. Jako si
zpívají pocestní: Zpívej si, ale kráčej! Námaze ulevuj zpěvem, nelibuj si v lenosti; zpívej a kráčej.
Co je to „kráčej“? Prospívej, dělej pokroky v dobrém. Podle apoštola jsou i takoví, kteří dělají
pokroky ve zlém. Děláš-li pokroky, znamená to, že kráčíš. Dělej však pokroky v dobrém, prospívej v pravé víře a v dobrém životě. Zpívej a kráčej!»
(SV. AUGUSTIN)
Tento týden si připomínáme: 31. ledna
2. února
3. února

památku sv. Jana Boska, kněze
svátek Uvedení Páně do chrámu
sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
a sv. Ansgara, biskupa

Příští neděle bude 5. neděle v mezidobí. Při bohoslužbě se budou číst tato čtení:
1. čtení: Job, kap. 7, verš 1–4.6–7
2. čtení: 1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 9, verš 16–19.22–23
Evang.: Marek, kap. 1, verš 29–39

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE

Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.
Společně se modlíme růženec ve čtvrtek a v sobo- Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je
tu v 17.30 hod.
vždy půl hodiny před každou mší svatou a
Na tento pátek připadá 1. pátek v měsíci. Ado- během adorací
race bude ve čtvrtek půl hodiny po večerní mši
svaté, v pátek půl hodiny po ranní mši svaté, od
17 hod. a půl hodiny po večerní mši svaté
Prosíme tě, Bože, posilni nás svou milostí, abychom tě milovali celým srdcem
a abychom měli opravdovou lásku také ke všem lidem.

V pondělí 29. ledna:
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře
pro mládež.


V úterý 30. ledna:
- od 9 hod. v besídce setkání seniorů
- 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 31. ledna:
- od 19 hod. ve videosále Teologický
klub.


Ve čtvrtek 1. února:
- 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 19 hod. seminář o duchovním životě
v modrém salonku a na něj od 20 hod.
naváže kontemplace v kryptě.

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 2018“ 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



V pátek 2. února je svátek Uvedení Páně
do chrámu a zároveň první pátek v měsíci
s obvyklým programem.


Příští neděli 4. února:
- od 19.30 hod. modlitby chval v kryptě
- otec Jan odjíždí odpoledne s mládeží na
jarní prázdniny na běžkách do Mariánské
v Krušných horách (prosíme, pamatujme
v modlitbách), a proto bude až do soboty 10.
února nepřítomen.

Výhled farních akcí pro děti a mládež
na jaro a léto 2018
Příprava na biřmování pro mládež specifická příprava na biřmování bude probíhat o
velikonočních nedělích od 19.15 hod., jedná se o


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.

BEDOUELLE,
G.:
Devět
tváří
dominikánského řádu. V roce 2016 oslavil
dominikánský řád 800 let trvání, k jehož
jubileu vyšla tato kniha, která čtenáře zaujme
a seznamuje s horlivostí jednotlivých
osobností řádu. Např. zanícené intelektuální
bádání sv. Tomáše Akvinského. Bolestné
touhy po reformě církve sv. Kateřiny Sienské.
Velká mystička Kateřina z Ricci. V každém
z nich
rozpoznáváme
různé
podoby
horlivosti sv. Dominika.
CH 151
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

