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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

4. listopadu 2018 – 31. neděle v mezidobí
1. čtení: 5. kniha Mojžíšova, kap. 6, verš 2–6
Slyš, Izraeli: Miluj Hospodina, svého Boha, celým srdcem!
Odpověď k žalmu: Miluji tě, Hospodine, má sílo
2. čtení: list Židům, kap. 7, verš 23–28
Ježíš je navěky, a proto jeho kněžství nepřechází na nikoho jiného.
Evangelium: Marek, kap. 12, verš 28b–34
To je první přikázání. Druhé je mu podobné.
«Kdybys až dosud žil ve stálých poctách a rozkoších a musel hned teď zemřít, co by ti byly
všechny platné? A právě proto je všechno marnost, kromě lásky k Bohu a služby jemu jedinému. Protože kdo miluje Boha z celého srdce, nebojí se smrti, ani trestů, ani soudu, ani pekla, neboť dokonalá láska zaručuje bezpečně přístup k Bohu. Kdo však trvale nachází potěšení
v hříchu, není divu, že má ze smrti a soudu strach. A tak je dobře, že alespoň strach z pekla tě
drží na uzdě před hříchem, když už tě od něj nedokáže odvrátit láska k Bohu. Kdo se beze
zbytku neřídí Božími příkazy, tomu nevydrží dlouho síly, aby vytrval v dobrém. Stačí málo, a
ocitne se v ďábelských osidlech»
Z NÁSLEDOVÁNÍ KRISTA
Tento týden si připomínáme: 9. listopadu svátek Posvěcení lateránské baziliky
10. listopadu památku sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
Příští neděli bude 32. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: 1. kniha Královská, kap. 17, verš 10 –16
2. čtení: list Židům, kap. 9, verš 24–28
Evang.: Marek, kap. 12, verš 38–44

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 bude půlhodinová tichá adorace

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je vždy
půl hodiny před každou mší svatou a během
adorací

Všemohoucí a milosrdný Bože, ty nám dáváš všechnu potřebnou milost, abychom ti mohli správně a věrně sloužit;
zbav nás všeho, co nám brání v plnění tohoto našeho poslání,
ať bezpečně směřujeme k svému cíli a splní se na nás tvá zaslíbení.

Od 1. do 8. listopadu je možno získat při

návštěvě hřbitova jednou denně plnomocné
odpustky, přivlastnitelné pouze duším
v očistci, po splnění tří obvyklých podmínek.


Tuto neděli 4. listopadu:
- proběhne třetí účelová sbírka na náš
nový oltář. Zatím se vybralo na nový oltář
celkem 961.188 Kč. Nový oltář bude
v našem kostele postupně instalován od
pondělka 5. listopadu (stávající oltář „čelem
k lidu“ bude věnován do kostela sv.
Gotharda v Českém Brodě)
- od 19.15 hod. na faře společenství žen
- od 19.30 hod. modlitby chval v kryptě.


V pondělí 5. listopadu:
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře
pro mládež
- od 19 hod. ve videosále Literatura a
duchovní život.


V úterý 6. listopadu:
- 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, v besídce zkouška sboru
Cantores Cordis.


Ve středu 7. listopadu:
- od 19 hod. se ve videosále společenství
starší mládeže.


Ve čtvrtek 8. listopadu:
- od 17 hod. všechna náboženství
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek
- od 19 hod. v besídce setkání
katechumenů
- od 19 hod. ve videosále společenství
mladší mládeže
- od 20 hod. kontemplace v kryptě.


Příští neděli 11. listopadu:
- bude sbírka na charitní činnost
- od 10 hod. v besídce farní kafe.

JAK
PODPOŘIT
NOVÉHO OLTÁŘE

REALIZACI

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
posvěcen v sobotu 24. listopadu 2018
při mši svaté od 18 hod. Mši svaté
bude předsedat a obřad posvěcení
vykoná Mons. Zdenek Wasserbauer,

pomocný biskup pražský.

DREHER,
R.:
Benediktova
cesta.
Křesťanský život v postkřesťanské době
zpracovaný
americkým
publicistou
a
spisovatelem je označen za nejdiskutovanější a
nejdůležitější náboženskou knihu desetiletí.
Autor se věnuje současné situaci na Západě,
kde dochází v rostoucí míře k odvracení se od
křesťanských
kořenů
a
přes
svou
technologickou vyspělost se propadá do
barbarství.
C 477
SARAH, R.: Bůh, nebo nic. Rozmluva o víře
s Nicolasem Diatem. Kardinál Sarah strhujícím
způsobem líčí své obdivuhodné životní osudy.
Dostává se nám pronikavého pohledu na
situaci v Církvi i ve světě tváří v tvář mnoha
vážným problémům současnosti /slavení
liturgie, mravní život křesťanů, problém
genderové teorie/.
F 23
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

