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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

16. prosince 2018 – 3. neděle adventní
1. čtení: Sofoniáš, kap. 3, verš 14–18a
Hospodin plesá nad tebou v radosti.
Odpověď k žalmu: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý
2. čtení: list sv. Pavla Filipanům, kap. 4, verš 4–7
Pán je blízko.
Evangelium: Lukáš, kap. 3, verš 10–18
A co máme dělat my?
Jan byl hlas, Pán však na počátku byl Slovo. Jan hlasem ve vymezeném čase, Kristus slovem, od
počátku věčným. Odstraň slovo, a čím bude hlas? Kde se nic nevyjadřuje, jde o prázdný hluk.
Hlas bez slova buší do uší, srdce však nevzdělá. Podívejme se, v jakém pořádku se ty věci dějí, při
vzdělávání našeho srdce. Uvažují-li, co řeknu, již je v mém srdci slovo: chci-li ovšem k tobě
mluvit, hledám způsob, jakým by proniklo k tvému srdci to, co je již v mém. Nezdá se ti tedy, že
sám zvuk, když k tobě přenesl slovo, říká: On musí růst a já pak se menšit? Zvuk hlasu zazněl, aby
vykonal svou službu, a zmizel, jako by říkal: Tak je má radost dovršena. Podržme slovo, neztraťme
slovo zrozené v samém nitru.
sv. Augustin
Tento týden si připomínáme: 21. prosince památku sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve
Příští neděli bude 4. neděle adventní. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: Micheáš, kap. 5, verš 1–4a
2. čtení: list Židům, kap. 10, verš 5–10
Evang.: Lukáš, kap. 1, verš 39–45

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 bude půlhodinová tichá adorace

Příležitost ke svátosti smíření je prodloužena:
Pondělí až středa od 7.30 do 8 hod. + od 17 do 18 hod.
Čtvrtek a sobota od 7.30 do 8 hod. + od 16 do 19 hod.
Pátek
od 7.30 do 8 hod. + od 16 do 18 hod.
+ od 19 do 20 hod.
Neděle
od 8.30 do 9 hod. + od 10.30 do 11 h.
+ od 16 do 18 hod.
dále případně dle potřeby

Všemohoucí Bože, očekáváme s vírou slavnost narození tvého Syna a prosíme tě:
dej nám svou milost, abychom se mohli radovat z naší spásy a vděčně tě chválit.

Minulou neděli:
- se při Mikulášské sbírce na bohoslovce
vybrala částka 35. 617 Kč
- na podporu Papežských misijních děl se
vybrala částka 5.207 Kč.


Tuto neděli (3. neděle adventní):
- od 11 hod. mše svatá především pro
rodiny s dětmi
- od 19.30 hod. modlitby chval v kryptě.


V následujícím týdnu bude příležitost ke
svátosti smíření rozšířena před večerní
mší svatou následovně: pondělí až středa
již od 17 hod., čtvrtek až neděle již od 16
hod. (v pátek až do 20 hod.). Ostatní časy
(a možnost individuální domluvy) zůstávají
zachovány.


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


V úterý 18. prosince:
- 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 19. prosince:
- od 19 hod. ve videosále společenství
starší mládeže.


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

V sobotu 22. prosince od 9 hod. prosíme o
pomoc při předvánoční brigádě v našem
kostele. Bude se stavět Betlém a vánoční
stromky a také se bude uklízet.


Pořádek vánočních a novoročních
bohoslužeb je vyvěšen na samostatných
plakátech a na našem webu.


Zatím se vybralo na náš nový oltář celkem
1. 657.977 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 obou možností 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: 16., 23. a 30. prosince 2018 a 6.
ledna 2019.
Kontakt: ples.srdcepane@centrum.cz, tel.
725 897 101 Kristýna Němcová.



V pátek 21. prosince:
Jarní prázdniny na běžkách pro starší děti
- od 6 hod. bude krom dvou obvyklých
a mládež od 10. do 16. února 2019 na
bohoslužeb rorátní mše svatá
Mariánské. Bližší informace a přihlášky na
- od 20 hod. Česká mše vánoční Jakuba
našem webu nebo u otce Jana.
Jana Ryby.
Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně
130 00 Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 19
www.srdcepane.cz

