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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

9. září 2018 – 23. neděle v mezidobí
1. čtení: Izaiáš, kap. 35, verš 4–7a
Tehdy se otevřou oči slepých, odemknou se uši hluchých.
Odpověď k žalmu: Veleb, duše má, Hospodina!
2. čtení: list sv. Jakuba, kap. 2, verš 1–5
Což nevyvolil Bůh chudé, aby byli dědici Království?
Evangelium: Marek, kap. 7, verš 31–37
Hluchým dává sluch a němým řeč.
Příklad takové velkorysé chudoby nám po Pánovi dávají předně apoštolové; ti opustili bez rozdílu
všechno, co měli, a na zavolání nebeského mistra se s radostí obrátili, zanechali rybolovu a stali se
rybáři lidí. Získali tak i mnoho jiných; ti napodobili jejich víru a byli jím tak podobní, že tito synové prvotní církve byli v jedné víře všichni jednoho srdce a jedné duše. Zřekli se totiž všech svých
věcí a celého svého majetku, a v této chudobě zbohatli statky věčnými. Podle kázání apoštolů se
radovali, že na světě nic nemají, a přece jim s Kristem patří všechno.
sv. Lev Veliký, papež
Tento týden si připomínáme: 10. září
12. září
13. září
14. září
15. září

bl. Karla Spinolu, kněze a mučedníka
Jméno Panny Marie
památku sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
svátek Povýšení svatého kříže
památku Panny Marie Bolestné

Příští neděli bude 24. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: Izaiáš, kap. 50, verš 5–9a
2. čtení: list sv. Jakuba, kap. 2, verš 14–18
Evang.: Marek, kap. 8, verš 27–35

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

Příležitost ke svaté zpovědi je půl hodiny
před každou mší svatou, během adorací a na
požádání i jindy

Bože, tys nám poslal Vykupitele a přijímáš nás za své syny; pohlédni na nás s otcovskou láskou a dej,
aby všichni, kdo věří v Krista, dosáhli pravé svobody a věčného dědictví.

Tuto neděli 9. září:
- po ranní mši svaté od 10 hod. farní kafe,
kdo můžete, přineste něco ke společnému
občerstvení
- od 19 hod. společenství žen na faře
- od 19.30 hod. modlitby chval v kryptě.


V pondělí 10. září:
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře
pro mládež.

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.



V úterý 11. září:
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při
úklidu kostela
- od 19 hod. v besídce zkouška chrámového
sboru Cantores Cordis.


-

Ve středu 12. září:
od 19 hod. ve videosále Teologický klub.

Ve čtvrtek 13. září:
od 17 hod. všechna náboženství
od 19 hod. v kryptě modlitby matek
od 20 hod. kontemplace v kryptě.


Příští neděli 16. září od 15 hod.
v prostorách zahrádky a zázemí kostela se
koná farní odpoledne. Všichni farníci jsou
srdečně zváni.


Ve středu 19. září od 19 hod. se ve
videosále uskuteční přednáška prof. Dr.
Richarda Čemuse, SI na téma Teologie
života Tomáše Špidlíka.


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

Akce pro děti a mládež pořádané naší
farností:
 Podzimní výlet pro děti v sobotu 22. září
 Duchovní obnova pro starší děti a
mládež v Žilkovicích od 19. do 21. října
Bližší informace budou upřesněny.

nabízí nové knihy:
BEDOUELLE,
G.:
Devět
tváří
dominikánské svatosti. V roce 2016 oslavil
dominikánský řád 800 let svého trvání. Při
četbě knihy nás stále udivuje horlivost a zápal
jednotlivých osobností řádu: Zanícené
intelektuální bádání sv. Tomáše Akvinského.
Bartolomé de las Casas, který hledal
spravedlnost pro Indiány. Kateřina Sienská se
svými bolestnými touhami po reformě církve.
V každém z nich rozpoznáváme různé
podobnosti, kterými vynikal sv. Dominik.
CH 151
TAYLOROVÁ, C.: Budete mi chybět, až
tu nebudu. Statečný boj s rakovinou a
touhou všechno vzdát. Kniha australské
spisovatelky je napsána bez patosu a
sentimentu. Její upřímná zpověď se netýká
žádných výjimečných věcí to, co v životě
prožila, prožíváme nebo jednou budeme
alespoň z části používat všichni.
B 252

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

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

