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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

25. listopadu 2018 – slavnost Ježíše Krista Krále
1. čtení: Daniel, kap. 7, verš 13–14
Jeho moc je věčná.
Odpověď k žalmu: Zpívejme Hospodinu, králi věčné slávy
2. čtení: Zjevení sv. Jana, kap. 1, verš 5–8
Vládce nad pozemskými králi … udělal z nás královský národ a kněze Boha Otce.
Evangelium: Jan, kap. 18, verš 33b–37
Ano, já jsem král.
Podle slov našeho Pána a Spasitele Boží království nepřichází tak, že by se dalo pozorovat, ani se
nedá říci: Hle, tady je! nebo tam je! Neboť Boží království je mezi námi. Vždyť to slovo je blízko,
téměř v našich ústech a v našem srdci. Proto je jasné, že každý, kdo se modlí za příchod Božího
království, modlí se nepochybně za to Boží království, které má v sobě: aby v něm vzešlo, neslo
poldy a nabývalo dokonalosti. Neboť v každém svatém kraluje Bůh a každý svatý poslouchá Boží
zákony, plné Ducha a Bůh v něm přebývá jako v dobře spravované obci. Vždyť je při něm neustále Otec a spolu s Otcem kraluje v takové dokonalé duši Kristus podle slov Písma: Přijdeme
k němu a učiníme si u něho příbytek.
Origenes
Tento týden si připomínáme: 30. listopadu svátek sv. Ondřeje, apoštola
1. prosince sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka
Příští neděli bude 1. neděle adventní. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: Jeremiáš, kap. 33, verš 14–16
2. čtení: 1. list sv. Pavla Soluňanům, kap. 3, verš 12 až kap. 4, verš 2
Evang: Lukáš, kap. 21, verš 25–28.34–36

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 mši svatou a
během adorací. V době adventní je před
každou večerní mší svatou prodloužena
na tři čtvrtě hodiny.
Všemohoucí, věčný Bože, tys dal svému milovanému Synu všechnu moc na nebi i na zemi,
aby byl Králem všeho tvorstva;
dej, ať celý svět, vysvobozený Kristem z otroctví hříchu, poznává tvou slávu, věrně ti slouží a ustavičně tě chválí.

Adventní duchovní obnova pro farnost
proběhne v sobotu 8. prosince od 14 hod.
Tuto neděli 25. listopadu:
- od 11 hod. mše svatá zvlášť pro rodiny
s dětmi doprovázená kapelou Hroši.


V pondělí 26. listopadu:
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře
pro mládež.


V úterý 27. listopadu:
- od 9 hod. v besídce setkání seniorů
- 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 28. listopadu:
- od 19 hod. ve videosále Teologický klub.


Ve čtvrtek 29. listopadu:
- 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 19 hod. v modrém salonku seminář o
duchovním životě a od 20 hod.
kontemplace v kryptě.


V sobotu 1. prosince od 9.00 do 12.00 hod.
si můžete přijít do besídky naaranžovat svůj
adventní věnec. Materiál a pomůcky budou
k dispozici. Cena 100 Kč. Prosím, kdo
budete mít zájem, napište se do archu v
sakristii.


Příští neděli (1. neděle adventní):
- proběhne 4. účelová sbírka na náš nový
oltář (poslední)
- při mších svatých v 9, 11 i v 18 hod.
žehnání adventních věnců
- od 15 hod. Adventní koncert
pořádaný nadačním fondem Karla Hartiga
- od 19.30 hod. v kryptě modlitby chval




Zatím se vybralo na náš nový oltář celkem
1. 436. 266 Kč. Všem dárcům patří dík.
Stávající oltář „čelem k lidu“ byl věnován do
kostela sv. Gotharda v Českém Brodě.
V souvislosti s novým oltářem je také
v kostele instalováno nové, konečně dobře
srozumitelné ozvučení, nový sedes, dále kříž
a svícny k oltáři a nové dřevěné podesty pod
sedes a do ambonů.
JAK PODPOŘIT REALIZACI NOVÉHO
OLTÁŘE
Oltář je 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 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.


Již v předstihu informujeme, že Společenský večer naší farnosti se uskuteční v
sobotu 12. ledna 2019 opět v sále Na
Marjánce. Vstupenky bude možné zakoupit
od prosince po všech ranních nedělních bohoslužbách, a to v těchto termínech: 2. 12., 9.
12., 16. 12., 23. 12., 30. 12. 2018 a 6. 1. 2019.
Kontakt: ples.srdcepane@centrum.cz, 725
897 101 Kristýna Němcová

Neděle 25. 11. 2018 18 h
CANTORES CORDIS
řídí M. M. Ondrášová ~ varhany Marek Franěk
Dietrich Buxtehude (1673?–1707): Cantate Domino
Heinrich
Schütz (1585–1672): Alleluia Stralsund (1665) / Joachim Neander (1679) / harm. Johann Sebastian Bach (1685–1750): Oslavme,
vzývejme Pána a mocného Krále (Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren) Marty Haugen (*1950): Amen Stanislav
Šebek (1925–1984): Duše Kristova
Jan Kunc (1883–1976):
Kristus vítězí

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

