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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

17. června 2018 – 11. neděle v mezidobí
1. čtení: Ezechiel, kap. 17, verš 22–24
Povyšuji nízký strom.
Odpověď k žalmu: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý
2. čtení: 2. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 5, verš 6–10
Stůj co stůj usilujeme o to, abychom se líbili Pánu.
Evangelium: Marek, kap. 4, verš 26–34
Je menší než všechna semena a přerůstá všechny jiné zahradní rostliny.
Dějiny Božího lidu nám dávají návod k jednání, zákon poučuje, proroctví zvěstují a napomenutí
vedou k nápravě, poučné spisy radí. V knize Žalmů je to nejlepší z toho všeho a přímo prostředek spásy člověka. Každý, kdo v nich čte, může zde nalézt vybraný lék na rány svého vlastního
trápení. Každý, kdo se chce správně rozhodnout, zda najde připravené rozličné druhy duchovního zápolení jakoby na kolbišti pro všechny duše nebo nějakém cvičišti ctností a může si vybrat to,
o čem se sám domnívá, že je to pro něco nejvhodnější, aby tak co nejsnadněji dosáhl věnce vítězství.
sv. Ambrož, biskup
Tento týden si připomínáme: 19. června sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa
a sv. Romualda, opata
21. června památku sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
22. června sv. Paulína Nolánského, biskupa
a sv. Jana Fishera, biskupa, a Tomáše Mora, mučedníky
Příští neděli bude Slavnost Narození sv. Jana Křtitele. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: Izaiáš, kap. 49, verš 1 – 6
2. čtení: Skutky apoštolů, kap. 13, verš 22 - 26
Evang.: Lukáš, kap. 1, verš 57 – 66.80

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE

Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.
V červnu je denně po večerní mši svaté pobož- Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je
nost k Nejsvětějšímu Srdci Páně se svátostným vždy půl hodiny před každou mší svatou a
během adorací
požehnáním (kromě výjimek)
Společně se modlíme růženec ve čtvrtek a v sobotu v 17.30 hod.
V pátek po večerní mši svaté je půlhodinová tichá adorace
Bože, sílo všech, kdo v tebe doufají, bez tebe lidská slabost nic nezmůže; vyslyš naše prosby a nepřestávej nám
pomáhat svou milostí, abychom plnili tvá přikázání a vždycky smýšleli i jednali podle tvé vůle.

JAK PODPOŘIT REALIZACI NOVÉHO OLTÁŘE

Tuto neděli 17. června při mši svaté od 11
hod. první svaté přijímání dětí naší
farnosti, doprovodí kapela Hroši.


V pondělí 18. června:
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře
pro mládež.


V úterý 19. června:
- od 18.45 hod. úklid kostela


Ve středu 20. června:
- od 19 hod. ve videosále Teologický
klub.


Ve čtvrtek 21. června:
- od 17 hod. všechna náboženství
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek
- od 19 hod. ve videosále společenství
mladší mládeže
- od 19 hod. v modrém salonku seminář o
duchovním životě a od 20 hod.
kontemplace v kryptě.


Příští neděli 24. června:
- svatopetrská sbírka na bohoslovce
- od 19.30 hod. modlitby chval v kryptě.


Naše farnost bude od října pořádat již 7.
běh kurzů ALFA, které jsou určeny pro
každého, kdo hledá svoji duchovní cestu a chce
se seznámit s křesťanstvím nebo si klade
otázky o smyslu života. Kurzy jsou určeny ale i
pro toho, kdo se v průběhu života vzdálil od
víry a chce se k ní vrátit. Začínají společnou
večeří, následuje promluva na dané téma a poté
je možnost rozmluvy ve skupince. ALFA kurzy
jsou zdarma. Budeme rádi, když pozvete své
přátele, příbuzné nebo kolegy z práce, pro
které si myslíte, že by tato setkání s
křesťanstvím mohla být přínosná. S
případnými dotazy se obracejte na vedoucí
kurzů ALFA Danu Muškovou telefonicky 736
767 510 nebo e-mailem: srdcepane@seznam.cz,
k účasti je třeba se přihlásit předem. ALFA
kurzy 9. 10. 2018 - 27. 11. 2018 v zázemí
kostela Nejsvětějšího Srdce Páně.

Náš kostel dostane, dá-li Bůh, v průběhu roku
2018 nový oltář architektů Josefa Pleskota a
Norberta Schmidta. Předpokládaná cena oltáře
spolu s podestou a všemi dalšími náklady bude
do 2.000.000 Kč (vč. DPH). Oltář bude financován z darů a vlastních zdrojů farnosti. Kdo by
chtěl přispět, může tak učinit trojím způsobem:
1. anonymním finančním darem v hotovosti
do účelové kostelní sbírky, která se bude konat
ještě první neděli v měsíci listopadu a prosinci
2018
2. účelově vázaným finančním darem převodem na účet farnosti č.11178349/0800 s použitím variabilního symbolu 2018
3. účelově vázaným finančním darem v hotovosti Při využití možnosti 2 a 3 rádi vystavíme
potvrzení o přijetí daru anebo uzavřeme darovací smlouvu. Všem dárcům patří velký dík.
Nový oltář bude, dá-li Bůh, slavnostně
požehnán v sobotu 24. listopadu 2018 při mši
svaté od 18 hod.

nabízí nové knihy:

DETHLEFSEN, T. a DAHLE, R.: Nemoc
jako cesta. Originální pohled na tělesná
onemocnění-infekce, úrazy apod. z pera dvou
odborníků na fenomén nemoci. Pokud tvrdohlavě trváme na nezdravých vzorcích uvažování a chování, tělo nám to nekompromisně najevo.
K 43
BRYDENOVÁ, Christina: Jaká budu umírat. Demence znamená ztrátu paměti, oslabení inteligence, rozpad osobnosti. Kniha je
stručnou autobiografií ženy postižené touto
chorobou, kterou napsala samotná postižená.
S 307
THOMAS, G.: Posvátnost manželství.
Manželství je víc, než jen posvátná smlouva
mezi dvěma partnery. Je to duchovní cesta,
na níž můžeme lépe poznávat Boha a učit se
mu více důvěřovat a hlouběji ho milovat.
K 41
LUDÍKOVÁ, V.: Vlna nad vlnu stoupá.
Vzpomínky na pana kardinála Tomáše Špidlíka.
A 112
Půjčujeme v neděli od 10 do 11 a ve středu od 16 do 18 hod

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

