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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

23. prosince 2018 – 4. neděle adventní
1. čtení: Micheáš, kap. 5, verš 1–4a
Z tebe mi vyjde ten, který bude vládcem v Izraeli.
Odpověď k žalmu: Přijď, Pane, a vysvoboď nás!
2. čtení: list Židům, kap. 10, verš 5–10
Tady jsem, abych plnil tvou vůli.
Evangelium: Lukáš, kap. 1, verš 39–45
Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně?
Nejmilejší náš Spasitel se dnes narodil. Radujme se! Kde se slaví narozeniny života, tam není dovoleno nechávat místo pro smutek. Tento život, když nás zbavil strachu ze smrtelnosti, přichází
nám radost ze slíbené věčnosti. Nikdo není vylučován z účasti na tomto nadšení, všichni mají tentýž, společný důvod k radosti; neboť náš Pán, přemožitel hříchu a smrti, nikoho sice neshledal
bez viny, ale přišel, aby všechny vysvobodil. Nechť plesá svatý, blíží se k palmě vítězství. Nechť
se raduje hříšník, nabízí se mu milost. Nechť se vzchopí pohan, je volán k životu. sv. Lev Veliký
Tento týden si připomínáme: 25. prosince
26. prosince
27. prosince
28. prosince
29. prosince

slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
svátek sv. Mláďátek, mučedníků
sv. Tomáše Becketa

Příští neděli bude Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Budou se číst tato čtení:
1. čtení:
nebo:
2. čtení:
Evang.:

kniha Sirachovcova, kap. 3, verš 3–7.14–17a (řec. 2–6.12–14)
1. kniha Samuelova, kap. 1, verš 20–22.24–28
list sv. Pavla Kolosanům, kap. 3, verš 12–21 nebo: 1. list sv. Jana, kap. 3, verš 1–2.21–24
Lukáš, kap. 2, verš 41–52

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE

Kostel bude otevřen:

Neděle: 9, 11, 18 hod.
24. prosince od 14 do 16 hod.
Pondělí 24. prosince: 8, 16, 24 hod.
25. a 26. prosince odpoledne od 14 do 18 hod.
Úterý 25. prosince: 9, 11, 18 hod.
27. prosince až 1. 1. odpoledne od 16 do 18 hod.
Středa 26. prosince: 9, 18 hod.
25. a 26. prosince nebude příležitost ke svaté
Čtvrtek až sobota: 8, 18 hod.
zpovědi, v následujících dnech podle obvyklého
Společně se modlíme růženec ve čtvrtek v 17.30
rozpisu
hod.
V pátek po večerní mši svaté bude půlhodinová tichá adorace
Prosíme tě, Bože, vlej nám do duše svou milost, abychom stále hlouběji prožívali tajemství našeho vykoupení,
a dej, ať nás všechny, kteří jsme z andělova zvěstování poznali, že se tvůj Syn stal člověkem,
jeho umučení a kříž přivede k slávě vzkříšení.

O Vánocích odpadají pravidelné farní
mimobohoslužebné aktivity. Pravidelný farní
program začne ve středu 2. ledna.

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

V úterý 25. prosince:
- od 16 hod. koncertní provedení České
mše vánoční Jakuba Jana Ryby pod
vedením Václava Revendy
- není zkouška chrámového sboru Cantores
Cordis.

Ve středu 26. prosince:
- mši svatou od 18 hod. doprovodí
chrámový sbor Cantores Cordis.

Příští neděli 30. prosince:
- při všech mších svatých budou moci
manželé obnovit své manželské sliby.

Srdečně děkujeme všem, kteří jakkoli
pomohli a pomohou k oslavě vánočních
svátků v naší farnosti. Dík patří zvlášť těm,
kteří pomohli při sobotní vánoční brigádě.

Zatím se vybralo na náš nový oltář celkem
1. 680.577 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
NOVÉHO OLTÁŘE

REALIZACI

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: 23. a 30. prosince 2018 a 6.
ledna 2019.
Kontakt: ples.srdcepane@centrum.cz, tel.
725 897 101 Kristýna Němcová.

Jarní prázdniny na běžkách pro starší děti
a mládež od 10. do 16. února 2019 na Mariánské. Bližší informace a přihlášky na našem
webu nebo u otce Jana.

Středa 26. 12. 2018 18 h CANTORES CORDIS
řídí M. M. Ondrášová
varhany Marek Franěk
P. Karel Bříza (1926–2001): Děťátko se nám narodilo Jiří
Čermák (2006): Tiše, tiše dítě spí Antonín Janda (1945):
Vánoční ukolébavka moravská koleda, upr. Petr Vlasatý
(*1981): Syn Boží se nám narodil

Bude od 23. 12. do 6. 1. uzavřena. Otevřena
bude opět od středy 9. ledna.

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

