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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

18. srpna 2019 – 20. neděle v mezidobí
1. čtení: Jeremiáš, kap. 38, verš 4–6.8–10
Narodil jsem se, abych se hádal a přel s celým světem.
Odpověď k žalmu: Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě
2. čtení: list Židům, kap. 12, verš 1–4
Vytrvale běžme o závod, který je nám určen.
Evangelium: Lukáš, kap. 12, verš 49–53
Nepřišel jsem dát mír, ale rozdělení.
Tento týden si připomínáme: 19. srpna
20. srpna
21. srpna
22. srpna
23. srpna
24. srpna

sv. Jana Eudese, kněze
památku sv. Bernarda, opata a učitele církve
památku sv. Pia X., papeže
památku Panny Marie Královny
sv. Růženu z Limy, pannu
svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Příští neděli bude 21. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: Izaiáš, kap. 66, verš 18–21
2. čtení: list Židům, kap. 12, verš 5–7.11–13
Evang.: Lukáš, kap. 13, verš 22–30

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 svátosti smíření je vždy půl
hodiny před každou mší svatou, během
adorací nebo dle domluvy s knězem

Bože, tys připravil všem, kdo tě milují, dary větší, než jsme schopni si představit;
vlej nám do srdce vroucí lásku, abychom tě milovali za všech okolností a nade všechno,
a tak abychom dosáhli toho, že se na nás vyplní tvá zaslíbení převyšující všechny lidské tužby.

Ve čtvrtek 22. srpna po večerní mši svaté
prosíme o pomoc při úklidu kostela.


Po dobu letních prázdnin v měsících
červenci a srpnu odpadají všechny
pravidelné mimobohoslužebné aktivity,
bohoslužebný
pořádek
zůstává
nezměněn. Nebude také vycházet farní
zpravodaj v tištěné podobě, aktuální
informace jsou zveřejňovány na webu a v
nedělních ohláškách.


Všem farníkům přejeme požehnaný a
klidný čas prázdnin a dovolených.
Provázejme se navzájem v modlitbách!

Je v červenci a srpnu uzavřena.

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

