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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

16. září 2018 – 24. neděle v mezidobí
1. čtení: Izaiáš, kap. 50, verš 5–9a
Svá záda jsem vydal těm, kteří mě bili.
Odpověď k žalmu: Blízký je Hospodin všem, kdo ho vzývají
2. čtení: list sv. Jakuba, kap. 2, verš 14–18
Víra, když se neprojevuje skutky, je sama o sobě mrtvá.
Evangelium: Marek, kap. 8, verš 27–35
Ty jsi Mesiáš … Syn člověka musí mnoho trpět.
Dotírají na nás přívaly a hrozivé bouře. Ale nebojíme se, že nás zaplaví, protože stojíme na skále.
Ať sebevíc zuří moře, skálu neroztříští, ať sebevíc se zdvihá vlnobití, Ježíšovu lodičku nezatopí.
A tak se ptám: Čeho bychom se báli? Snad smrti? Pro mě život je Kristus a smrt ziskem. Nebo snad
vyhnanství? Nu řekni. Hospodinu náleží země i to, co je na ní. Nebo že nám propadne majetek? Nic
jsme si na svět nepřinesli a určitě si odtud také nic nebudeme moci odnést. Takže nic nedbáme toho, čím
hrozí tento svět, a co mi nabízí, je mi k smíchu. Z chudoby strach nemám, nejsem chtivý
bohatství. Smrti se nebojím, žít netoužím, leda pro vaše dobro. Právě proto vám připomínám, co
se děje, milovaní, a prosím vás, abyste neztráceli naději.
sv. Jan Zlatoústý
Tento týden si připomínáme: 17. září
a
19. září
20. září

sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníky
sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve
sv. Januária, biskupa a mučedníka
památku sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna, kněze,
Pavla Chŏng Ha-sanga a druhů, mučedníků
21. září svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

Příští neděli bude 25. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: kniha Moudrosti, kap. 2, verš 12a.17–20
2. čtení: list sv. Jakuba, kap. 3, verš 16 až kap. 4, verš 3
Evang.: Marek, kap. 9, verš 30–37

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 a během adorací, na
požádání i jindy

Bože, tys všechno stvořil a všechno řídíš;
ujmi se nás, ať poznáme tvou moc a dobrotu, a dej nám sílu, abychom ti mohli sloužit nerozděleným srdcem.

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


V pondělí 17. září:
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře
pro mládež.


V úterý 18. září:
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při
úklidu kostela
- od 19 hod. v besídce zkouška chrámového
sboru Cantores Cordis a v modrém salonku
kapely Hroši.


Ve středu 19. září:
- od 19 hod. se ve videosále uskuteční
přednáška prof. Dr. Richarda Čemuse,
SI Teologie života Tomáše Špidlíka. P.
Čemus pronese kázání i při mši svaté od 18
hod.


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


První letošní podzimní výlet pro děti Na
Babku a Skalku se uskuteční v sobotu 22.
září 2018. Sraz v 7.45 hod. v zahrádce za
kostelem, návrat kolem 18.45 hod. tamtéž. S
sebou: turistické vybavení (včetně pláštěnky!),
jídlo a pití na celý den a 80 Kč na jízdné.
Bližší informace u otce Jana.


Příští neděli 23. září:
- mše svatá od 11 hod. zvlášť pro rodiny s
dětmi, doprovodí kapela Hroši.
- od 19.30 hod. modlitby chval v kryptě.


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.

Akce pro děti a mládež pořádané naší
farností:
 Duchovní obnova pro starší děti a
mládež v Žilkovicích od 19. do 21. října.
Bližší informace budou upřesněny.
Projekt FEAD II - potravinová a materiální
pomoc potřebným je v rámci Farní charity
Praha 3 - Vinohrady opět k dispozici. Výdejní den je každý pracovní čtvrtek 10 - 12 hod
nově v ulici Hořanská 1 Praha 3 (poblíž
Žižkovské vozovny).
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.

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

