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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

20. ledna 2019 – 2. neděle v mezidobí
1. čtení: Izaiáš, kap. 62, verš 1–5
Raduje se z nevěsty ženich.
Odpověď k žalmu: Plesejte Hospodinu, všechny země
2. čtení: 1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 12, verš 4–11
Jeden a týž Duch přiděluje každému zvlášť, jak chce.
Evangelium: Jan, kap. 2, verš 1–11
To byl v galilejské Káně počátek znamení, která Ježíš učinil.
nebo vlastní texty z votivní mše za jednotu křesťanů

Láska k Bohu nepotřebuje učitele. Právě tak jako nás nikdo neučil radovat se ze světla, toužit po
životě, mít rád ty, kteří nás přivedli na svět a vychovali. A podobně, vlastně daleko víc, ani touha
po Bohu nepřichází zvenčí dík nějakému cvičení či vyučování, nýbrž od chvíle, kdy živý tvor,
mám na mysli člověka, začíná existovat, je do nás v zárodku vložena duchovní schopnost a potřeba milovat. Tuto schopnost podchycuje škola Božích přikázání, pečlivě ji pěstuje, rozumně živí
a s Boží pomocí ji přivádí k dokonalosti.
sv. Basil Veliký
Tento týden si připomínáme: 21. ledna
22. ledna
24. ledna
25. ledna

památku sv. Anežky Římské, panny a mučednice
sv. Vincence, jáhna a mučedníka
památku sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
– končí týden modliteb za jednotu křesťanů

26. ledna památku sv. Timoteje a Tita, biskupů
Příští neděli bude 3. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: Nehemiáš, kap. 8, verš 2–4a.5–6.8–10
2. čtení: 1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 12, verš 12–30
Evang.: Lukáš, kap. 1, verš 1–4 a kap. 4,14–21

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 je půlhodinová tichá adorace

Příležitost ke svaté zpovědi je půl hodiny
před každou mší svatou, během adorací a na
požádání i jindy

Všemohoucí věčný Bože, ty řídíš všechno na nebi i na zemi;
vyslyš prosby svého lidu a dej našim dnům svůj řád a mír.

Tuto neděli 20. ledna:
- od 10 hod. v besídce farní kafe.


V pondělí 21. ledna:
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře
pro mládež.


V úterý 22. ledna:
- od 9 hod. v besídce setkání seniorů
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při
úklidu kostela
- od 19 v modrém salónku zkouška kapely
Hroši, v besídce zkouška chrámového sboru
Cantores Cordis.


Ve středu 23. ledna:
- od 19 hod. ve videosále Teologický
klub.

Výhled farních akcí pro děti a mládež na
jaro a léto 2019










Ve čtvrtek 24. ledna:
- od 17 hod. všechna náboženství
- od 19 hod. ve videosále společenství
mladší mládeže
- od 19 hod. na faře setkání katechumenů
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek
- od 19 hod. v modrém salonku seminář o
duchovním životě a od 20 hod.
kontemplace v kryptě.


Příští neděli 27. ledna:
- od 11 hod. mše svatá především pro rodiny s dětmi
- od 19.15 hod. v besídce setkání Pastorační rady farnosti
- od 19.30 hod. modlitby chval v kryptě.










Tuto neděli opět vychází pravidelný zpravodaj
Farní charity Praha 3 - Vinohrady Zprávy z
charity Od srdce. Najdete jej na stolcích vzadu v
kostele, na nástěnce u východu z kostela a při
farním kafi v besídce.



Pravidelná čtvrteční náboženství a pondělní
Rozhovory o víře; Rozhovory beze změn každé pondělí a náboženství každý čtvrtek (pouze
s výjimkou jarních a velikonočních prázdnin)
Jarní prázdniny na běžkách pro starší děti a
mládež od 10. do 16. února, na Mariánské
v Krušných horách od neděle 10. (odpoledne)
do soboty 16. února (večera)
Příprava na biřmování pro mládež, specifická příprava na biřmování bude probíhat o velikonočních nedělích od 19.15 hod., jedná se o
následující neděle: 28. dubna a 5., 12., 19. a 26.
května, dlouhodobá příprava se děje v rámci
Rozhovorů o víře pro mládež
Předsvatodušní duchovní obnova pro starší
děti a mládež od 31. května do 2. června, od
pátku 31. května (podvečera) do neděle 2.
června (podvečera) v Jesenici u Rakovníka, pro
biřmovance zároveň závěrečná část přípravy na
biřmování
Biřmování v sobotu 8. června (vigilie slavnosti Seslání Ducha svatého), při mši svaté od
18 hod.
Příprava na první svaté přijímání a první
svatou zpověď – bude probíhat každou středu
od 16 hod. počínaje středou 3. dubna (krom
středy 17. dubna), předpokládá paralelní docházku dětí na náboženství
První svaté přijímání v neděli 16. června, při
mši svaté od 11 hod.
první svatá zpověď bude v pátek 14. června
od 19 hod.
Sobotní výlety pro děti, první jarní výlet bude
v sobotu 6. dubna, termíny dalších výletů budou upřesněny
Velkovýprava pro starší děti a mládež „Východní Slovensko 2019“ od 22. července do
3. srpna
Čundrovýprava pro starší děti a mládež
„Rychlebské hory 2019“ od 12. do 17. srpna
Dětský tábor „Mariánská 2019“ od 24. do
31. srpna

Půjčujeme ve středu od 16 - 18 h a v neděli od 10 - 11 h

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

