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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

21. října 2018 – 29. neděle v mezidobí
den modliteb za misie
1. čtení: Izaiáš, kap. 53, verš 10–11
Jestliže dá Hospodinův Služebník na usmíření svůj život, uzří potomstvo, které bude žít dlouho.
Odpověď k žalmu: Pane, ukaž nám své milosrdenství!
2. čtení: list Židům, kap. 4, verš 14–16
Přistupujme proto s důvěrou k trůnu milosti.
Evangelium: Marek, kap. 10, verš 35–45
Syn člověka přišel, aby dal svůj život jako výkupné za všechny.
«Z tohoto božského Srdce vytékají neustále tři proudy milosti. prvním se vylévá milosrdenství na
hříšníky a dává jim ducha lítosti a pokání. Druhým je láska, přinášející pomoc všem, kdo se lopotí, zvláště těm, kdo musí překonávat překážky na cestě k dokonalosti. A třetím se rozlévá láska a
světlo na Ježíšovy dokonalé přátele, s nimiž chce být v nejužším spojení a dávat jim účast na svém
poznání a na svých úmyslech, aby se, každý svým způsobem, úplně zasvětili šíření jeho slávy. Toto božské Srdce je hlubina všeho dobra, a chudí mají do ní pohroužit všechny své potřeby. Je to
hlubina radosti, a máme do ní ponořit všechny své smutky. Proti naší pošetilé domýšlivost je to
hlubina pokory, pro ubožáky hlubina slitování, je to hlubina lásky, v níž se má utopit všechna naše bída.»
SV. MARKÉTA MARIA ALACOQUE
Tento týden si připomínáme: 22. října sv. Jana Pavla II., papeže
23. října sv. Jana Kapistránského, kněze
24. října sv. Antonína Marii Klareta, biskupa
Příští týden bude 30. neděle v mezidobí. Při bohoslužbě se budou číst tato čtení:
1. čtení: Jeremiáš, kap. 31, verš 7–9
2. čtení: list Židům, kap. 5, verš 1–6
Evang.: Marek, kap. 10, verš 46–52

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

Všemohoucí Bože, od tebe máme všechno dobré a v tvých rukou je celý náš život;
dej, ať chceme vždycky to, co chceš ty, a ať ti sloužíme s upřímným srdcem.

svaté od 18 hod. Zatím se vybralo na nový

oltář celkem 926.188 Kč.
Tuto neděli 21. října (den modliteb za misie):
- sbírka na misie
- od 19.15 hod. modlitby chval v kryptě.


V pondělí 22. října:
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře
pro mládež
- od 19 hod. ve videosále Literatura a
duchovní život.


V úterý 23. října:
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při
úklidu kostela
- od 19 hod. ve videosále kurzy ALFA
- od 19 hod. v modrém salonku zkouška
kapely Hroši, není zkouška Cantores
Cordis.


Ve středu 24. října:
- od 19 hod. se ve videosále společenství
starší mládeže.

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.



Ve čtvrtek 25. října:
- od 17 hod. všechna náboženství
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek
- od 19 hod. na faře setkání katechumenů
- od 19 hod. ve videosále společenství
mladší mládeže
- od 20 hod. kontemplace v kryptě.

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).



Příští neděli 28. října:
- od 11 hod. mše svatá především pro
rodiny s dětmi doprovázená kapelou Hroši
- v rámci festivalu Open House Praha
budou od 13 do 16 hod. probíhat
komentované prohlídky našeho kostela.


Dopředu připomínáme, že v pátek 2.
listopadu kromě obvyklých mší svatých
v kostele se bude ještě sloužit od 16 hod.
mše svatá za zemřelé v kapli sv. Václava na
Vinohradském hřbitově.


V neděli 4. listopadu proběhne
účelová sbírka na náš nový oltář.

třetí

Nový oltář bude, dá-li Bůh, slavnostně
požehnán v sobotu 24. listopadu 2018 při mši

nabízí nové knihy:

HAUNONTÉ, O.: Všední život s Duchem
svatým. Autorka na příkladech z vlastního
života i ze života světců ukazuje, jak nám
Duch svatý pomáhá v konkrétních situacích
všedních dnů. Zmiňuje nejčastější nástrahy a
překážky v přijetí jeho darů a nabízí řešení,
jak s nimi bojovat.
B 251
SCHÖNBORN, CH.: Morálka do kapsy.
Knížečka vznikla jako úvod k třetí části
Katechismu katolické církve. Autor nám
ukazuje, že morálka není něco odtrženého od
života, pomáhá nám uchovat si v životě
harmonii a řád, inspirované Duchem svatým.
N 219
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

