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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

9. prosince 2018 – 2. neděle adventní
1. čtení: Baruch, kap. 5, verš 1–9
Bůh ukáže tvůj jas.
Odpověď k žalmu: Miluji tě, Hospodine, má sílo
2. čtení: list sv. Pavla Filipanům, kap. 1, verš 4–6.8–11
Abyste čistotou jen zářili a byli bez hříchu pro onen den Kristův.
Evangelium: Lukáš, kap. 3, verš 1–6
Každý člověk uzří Boží spásu.
«Proto onen hlas (Jana Křtitele) přikazuje připravovat cestu Božímu Slovu a urovnávat neschůdnosti a hrboly, aby náš Bůh při svém příchodu mohl po ní kráčet. „Připravte cestu Pánu“: smysl šíření radostné zvěsti a nové útěchy je právě v tom, že jí provází vroucí přání seznámit všechny lidi s Boží spásou»
(EUSEBIUS Z CÉZAREJE)
Tento týden si připomínáme: 11. prosince
12. prosince
13. prosince
14. prosince

sv. Damasa I., papeže
Pannu Marii Guadalupskou
památku sv. Lucie, panny a mučednice
památku sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

Příští neděli bude 3. neděle adventní. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: Sofoniáš, kap. 3, verš 14–18a
2. čtení: list sv. Pavla Filipanům, kap. 4, verš 4–7
Evang.: Lukáš, kap. 3, verš 10–18

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE
Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až čtvrtek: 8, 18 hod.
Pátek: 6 (rorátní), 8, 18 hod.
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 mši svatou a
během adorací. V době adventní je před každou večerní mší svatou prodloužena na tři
čtvrtě hodiny.

Všemohoucí a milosrdný Bože, spěcháme vstříc tvému Synu a prosíme tě: nedopusť, aby nám stály v cestě pozemské zájmy, ale ať nebeská moudrost zúrodní naše nitro, abychom došli k věčnému životu s Kristem.

Minulou neděli se při 4. účelové sbírce
(poslední) na náš nový oltář vybrala částka
89.365 Kč.


Tuto neděli 9. prosince (2. neděle adventní):
- bude Mikulášská sbírka na bohoslovce
- po obou dopoledních mších svatých bude
možnost zakoupit si za dobrovolný příspěvek
drobné adventní a vánoční výrobky,
výtěžek z prodeje je určen na podporu misií
- od 10 hod. v besídce farní kafe
- od 19.15 hod. na faře společenství žen
- od 20 hod. benefiční koncert pro Hospic
Dobrého pastýře.


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


V úterý 11. prosince:
- od 9 hod. v besídce setkání seniorů
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při
úklidu kostela
- od 19 hod. v modrém salonku zkouška
kapely Hroši, v besídce zkouška sboru
Cantores Cordis.


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


Ve čtvrtek 13. prosince:
- 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
od
20
hod.
kontemplace v kryptě.


V pátek 14. prosince:
- od 6 hod. mše svatá se zpěvem rorátů
- od 20 hod. Adventní koncert pořádaný
Městskou částí Praha 3 v podání hudebního
souboru Musica Florea.


Příští neděli 16. prosince (3. neděle adventní):

- od 11 hod. mše svatá především pro
rodiny s dětmi
- od 19.30 hod. modlitby chval v kryptě.


Zatím se vybralo na náš nový oltář celkem
1. 646.177 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
dvojím způsobem:
1. účelově vázaným finančním darem převodem na účet farnosti č.11178349/0800 s
použitím variabilního symbolu 2018
2. 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 je možné zakoupit po všech
ranních nedělních bohoslužbách, a to v těchto termínech: 9., 16., 23. a 30. prosince 2018
a 6. ledna 2019.
Kontakt: ples.srdcepane@centrum.cz, tel.
725 897 101 Kristýna Němcová.
Tuto neděli opět vychází pravidelný zpravodaj farní charity Od srdce. Naleznete jej na
stolcích vzadu v kostele, na nástěnce u východu z kostela a při farním kafi ve společenské místnosti. Tam si také můžete osobně
popovídat se členy farní charity o jejich činnosti. Zároveň budou k dispozici i benefiční
novoroční přání o.p.s. Siriri, o kterých se ve
zpravodaji podrobněji dočtete.

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

