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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

17. února 2019 – 6. neděle v mezidobí
1. čtení: Jeremiáš, kap. 17, verš 5–8
Prokletý člověk, který spoléhá na člověka; požehnaný člověk, který doufá v Hospodina.
Odpověď k žalmu: Blízký je Hospodin všem, kdo ho vzývají
2. čtení: 1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 15, verš 12.16–20
Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu.
Evangelium: Lukáš, kap. 6, verš 17.20–26
Blahoslavení, vy chudí! Běda vám, boháči!
Bože, kdo by mohl zcela proniknout byť jen jediný z tvých výroků? Toho, co zůstává mimo, je
mnohem víc než toho, co jsme sto pojmout. Je to, jako když žízniví pijí z pramene. Boží slovo je
mnohostranné a ti, kteří je přijímají, k němu přistupují z mnoha hledisek. Pán vykreslil své slovo
mnoha barvami, aby každý, kdo se jím zabývá, na něm nalezl něco, co jej uchvátí. Ukryl ve svém
slově nejrůznější bohatství, abychom z něho všichni ve svém úsilí mohli něco pro sebe vytěžit.
Boží slovo je stromem života, který ti ze všech stran nabízí své požehnané plody, a je jako skála,
která se otevřela na poušti, a všem kolem poskytla duchovní nápoj. Apoštol říká: Jedli duchovní
pokrm a pili duchovní nápoj.
sv. Efrém
Tento týden si připomínáme: 21. února sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve
22. února svátek Stolce svatého apoštola Petra
23. února památku sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka
Příští týden je 7. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: 1. kniha Samuelova, kap. 26, verš 2.7–9.12–13.22–23
2. čtení: 1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 15, verš 45–49
Evang.: Lukáš, kap. 6, verš 27–38

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE

Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.
Společně se modlíme růženec ve čtvrtek a v so- Příležitost ke svaté zpovědi je půl hodiny
botu v 17.30 hod.
před každou mší svatou, během adorací a na
V pátek po večerní mši svaté je půlhodinová požádání i jindy
tichá adorace
Bože, ty přebýváš v těch, kdo mají čisté a upřímné srdce;
dej nám svou milost, ať žijeme tak, abychom byli tvým důstojným příbytkem.

V pondělí 18. února:
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře
pro mládež.

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

V úterý 19. února:
- od 9 hod. v besídce setkání seniorů
- od 19 hod. v besídce zkouška chrámového
sboru Cantores Cordis.









Ve středu 20. února:
- od 19 hod. ve videosále Teologický
klub.





Ve čtvrtek 21. února:
- od 17 hod. všechna náboženství
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při
úklidu kostela
- 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
- od 20 hod. kontemplace v kryptě.








Příští neděli 24. února:
- sbírka Haléř sv. Petra
- od 19.30 hod. modlitby chval v kryptě.








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

