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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

5. srpna 2018 – 18. neděle v mezidobí
1. čtení: 2. kniha Mojžíšova, kap. 16, verš 2–4.12–15
Hle, jako déšť vám sešlu chléb z nebe.
Odpověď k žalmu: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý
2. čtení: list sv. Pavla Efesanům, kap. 4, verš 17.20–24
Oblečte člověka nového, který je stvořen podle Božího vzoru.
Evangelium: Jan, kap. 6, verš 24–35
Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.
Svatá hostino, při níž nás Kristus živí svým tělem a svou krví! Slavíme památku jeho utrpení, do
duše se nám vlévá milost a přijímáme záruku budoucí slávy.
sv. Tomáš Akvinský (1225–1274), hymnus O sacrum convivium
Tento týden si připomínáme: 6. srpna svátek Proměnění Páně
7. srpna sv. Sixta II., papeže, a druhy, mučedníky
a sv. Kajetána, kněze
8. srpna památku sv. Dominika, kněze
9. srpna svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže,
panny a mučednice, patronky Evropy
10. srpna svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
11. srpna památku sv. Kláry, panny
Příští neděli bude 19. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: 1. kniha Královská, kap. 19, verš 4–8
2. čtení: list sv. Pavla Efesanům, kap. 4, verš 30 až kap. 5, verš 2
Evang.: Jan, kap. 6, verš 41–51

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

Bože, štědrý dárce milosti, ty jsi nás stvořil, ty udržuješ náš život a vedeš nás;
buď stále s námi a slyš naše prosby:
obnovuj v nás a udržuj svou milost, kterou jsme od tebe přijali.

V úterý 7. srpna po večerní mši svaté
prosíme o pomoc při úklidu kostela.


Po dobu letních prázdnin v měsících
červenci a srpnu odpadají všechny
pravidelné mimobohoslužebné aktivity,
bohoslužebný
pořádek
zůstává
nezměněn. Nebude také vycházet farní
zpravodaj v tištěné podobě, aktuální
informace jsou zveřejňovány na webu a v
nedělních ohláškách.


Všem farníkům přejeme požehnaný a
klidný čas prázdnin a dovolených.
Provázejme se navzájem v modlitbách!

Připomínáme rodičům přihlášených dětí, že je
třeba zaplatit účastnické příspěvky na letní akce
pro děti a mládež pořádané farností.
 Dětský tábor „Mariánská 2018“ od 25. srpna
do 1. září

Je v červenci a srpnu uzavřena.

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.

JAK PODPOŘIT REALIZACI NOVÉHO OLTÁŘE

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.

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

