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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

1. září 2019 – 22. neděle v mezidobí
1. čtení: kniha Sirachovcova, kap. 3, verš 19–21.30–31 (řec. 17–18.20.28–29)
Pokořuj se, a před Pánem nalezneš milost.
Odpověď k žalmu: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý
2. čtení: list Židům, kap. 12, verš 18–19.22–24a
Přistoupili jste k hoře Siónu a k městu živého Boha.
Evangelium: Lukáš, kap. 14, verš 1.7–14
Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.
V jakém smyslu tedy uskutečnit tu volbu „posledního místa“ mezi lidmi? Odpověď není těžká,
hledáme-li ji ve světle základních pravidel duchovního života. Rozhodli jsme se usilovat stále o
poslední místo v poměru k Bohu, tj. hledat a stále uskutečňovat jeho vůli. Bůh však k nám
nemluví obyčejně v přímém zjevení, nemáme vidění, neslyšíme přímé rozkazy. Vůle Boží se mi
ukazuje skrze ostatní lidi, skrze události, dokonce i skrze počasí a náhodné příkazy. Chtěl bych
dělat něco jiného, jít jinam, jinak všechno zařídit. Lidé i okolnosti mě nutí, abych jednal tak a tak.
Stávám se posledním. Musím jít tam, kam mě vedou. Nestává se to jenom mě, ale daleko víc i
těm, kteří se zdají být první na světě. Poznám-li však, že se tu projevila Boží vůle, rád to poslední
místo zaujmu. Budu je dokonce všude hledat s úmyslem najít Boží vůli, a tak se přiblížit k Otci,
který je absolutně první.
Tomáš Špidlík
Tento týden si připomínáme: 3. září památku sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
7. září sv. Melichara Grodeckého, kněze, a druhy, mučedníky
Příští týden bude 23. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: kniha Moudrosti, kap. 9, verš 13–18
2. čtení: list sv. Pavla Filemonovi, verš 9b–10.12–17
Evang.: Lukáš, kap. 14, verš 25–33

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.
Na tento pátek připadá 1. pátek v měsíci. Adorace bude ve čtvrtek půl hodiny po večerní mši
svaté, v pátek půl hodiny po ranní mši svaté od
17 hod. a půl hodiny po večerní mši svaté

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je
vždy půl hodiny před každou mší svatou a
během adorací

Bože, v tobě je plnost všeho dobra; vlož do našich srdcí lásku k tvému jménu,
rozmnož naši oddanost k tobě a posiluj naši vytrvalost, ať v nás roste a trvá všechno dobré.

V pondělí 2. září:
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře
pro mladší mládež


V úterý 3. září:
- od 19 hod. v besídce Rozhovory o víře
pro starší mládež
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek

Ve středu 4. září:
- od 19 hod. ve videosále Teologický
klub


Ve čtvrtek 5. září:
- od 17 hod. všechna náboženství
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při
úklidu kostela


Příští neděli 8. září:
- od 10 hod. v besídce farní kafe
- od 19.30 hod. modlitby chval v kryptě

Bude otevřena od neděle 6. října.

Náš chrámový sbor CANTORES CORDIS zahájí
svou již 50. sezónu v úterý 10. září 2019 v 19 hodin ve
zkušebně proti sakristii. Rádi mezi sebou uvítáme nové
zájemce o sborový zpěv do všech hlasových skupin.
Zveme Vás též k návštěvě našich webových stránek
www.cantorescordis.cz.

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

