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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

8. září 2019 – 23. neděle v mezidobí
1. čtení: kniha Moudrosti, kap. 9, verš 13–18
Kdo může poznat Boží úmysly?
Odpověď k žalmu: Bože, buď milostiv a žehnej nám!
2. čtení: list sv. Pavla Filemonovi, verš 9b–10.12–17
Přijmi ho nazpátek, ne už jako otroka, ale jako drahého bratra.
Evangelium: Lukáš, kap. 14, verš 25–33
Kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem.
Není pochyby o tom, že pokory dosáhnou snáze chudí než bohatí. Chudým je totiž v jejich nouzi
důvěrně blízká mírnost, zatímco bohatí se pro svůj majetek rádi naparují. Přesto se však najdou i
lidé velmi zámožní, kterým jejich bohaté jmění neslouží k pyšné nadutosti, ale ke skutkům lásky, a
v tomto duchu počítají za největší zisk to, že vynakládají námahu na odstranění bídy druhých.
Účast na této ctnosti je dána lidem jakéhokoli postavení a kterékoli vrstvy, neboť i když nemají
stejné prostředky, mohou mít stejný úmysl.
sv. Lev Veliký, papež
Tento týden si připomínáme:

9. září
10. září
12. září
13. září
14. září

sv. Petra Klavera, kněze
bl. Karla Spinolu, kněze a mučedníka
Jméno Panny Marie
památku sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele
církve
Svátek Povýšení svého kříže

Příští neděli bude 24. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení.
1. čtení: 2. kniha Mojžíšova, kap. 32, verš 7–11.13–14
2. čtení: 1. list sv. Pavla Timotejovi, kap. 1, verš 12–17
Evang.: Lukáš, kap. 15, verš 1–32

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE
Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.
Ve čtvrtek a v sobotu od 17.30 hod. je společná
modlitba růžence
V pátek po večerní mši svaté je půlhodinová
tichá adorace

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

Bože, tys nám poslal Vykupitele a přijímáš nás za své syny; pohlédni na nás s otcovskou láskou a dej, aby
všichni, kdo věří v Krista, dosáhli pravé svobody a věčného dědictví.

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


V pondělí 9. září:
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře
pro mladší mládež


V úterý 10. září:
- od 19 hod. v knihovně Rozhovory o víře
pro starší mládež
- od
19
hod
v besídce
zkouška
chrámového sboru
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek

Ve středu 11. září:
- od 19 hod. v besídce Teologický klub


Ve čtvrtek 12. září:
- od 17 hod. všechna náboženství
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při
úklidu kostela
- od 19 hod. seminář od duchovního života
- od 20 hod. kontemplace v kryptě


Příští neděli 15. září:
- od 19.15 hod. na faře společenství žen

Bude otevřena od neděle 6. října.

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

