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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

15. září 2019 – 24. neděle v mezidobí
1. čtení: 2. kniha Mojžíšova, kap. 32, verš 7–11.13–14
Hospodin se slitoval a nedopustil neštěstí, kterým hrozil.
Odpověď k žalmu: Pane, smiluj se, neboť jsme zhřešili proti tobě
nebo: Nevzpomínej, Pane, na naše hříchy
2. čtení: 1. list sv. Pavla Timotejovi, kap. 1, verš 12–17
Kristus přišel, aby zachránil hříšníky.
Evangelium: Lukáš, kap. 15, verš 1–32
V nebi bude radost nad hříšníkem, který se obrátí.
Veškerá naše naděje je v Kristu a on je také celá naše pravá a spasitelná sláva. To, moji milovaní, jistě
neslyšíte poprvé, vždyť patříte ke stádu toho, který střeží a pase Izrael. Protože jsou však pastýři,
kteří si tak sice rádi nechávají říkat, ale povinnosti pastýřů nechtějí plnit, zamyslíme se nad tím, co je
takovým řečeno ústy proroka. Vy tomu naslouchejte s pozorností, my bychom to měli vyslechnout
s bázní. Hospodin mě oslovil: Synu člověka, prorokuj proti pastýřům Izraele a řekni jim. Sám Pán nechť mi
pomůže, abych říkal pravdu, tj. abych nemluvil sám ze sebe. Budu-li totiž mluvit sám ze sebe, budu
pastýřem, který pase sám sebe, a ne ovce. Pochází-li však to, co říkám od něho, pak vás pase on sám,
ať už skrze kohokoli. Tak praví Pán, Hospodin: Běda pastýřům Izraele, kteří pásli sami sebe! Či neměli pastýři
pást ovce? To znamená, že pastýři nemají pást sami sebe, nýbrž ovce.
sv. Augustin
Tento týden si připomínáme: 16. září památku sv. Ludmily, Mučednice
17. září sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníky
a sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve
19. září sv. Januária, biskupa a mučedníka
20. září památku sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna, kněze,
a Pavla Chŏng Ha-sanga a druhů, mučedníků
21. září svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Příští neděli bude 25. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: Amos, kap. 8, verš 4–7
2. čtení: 1. list sv. Pavla Timotejovi, kap. 2, verš 1–8
Evang.: Lukáš, kap. 16, verš 1–13

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

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

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

svačinu. Odjezd ze Staré Boleslavi zpět do
Prahy je individuální. Těšíme se na vás. Případné dotazy zodpovíme na 602 201 707.



V pondělí 16. září:
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře
pro mladší mládež


V úterý 17. 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 18. září:
- od 19 hod. v besídce Teologický klub


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


Příští neděli 22. září:
- od 19.30 hod. v kostele modlitby chval


První setkání seniorů bude v úterý 8.
října a Literatura a duchovní život začne
od pondělí 14. října.

Bude otevřena od neděle 6. října.

Zveme všechny na pěší pouť do Staré Boleslavi. V 6:25 odjezd autobusu č. 378 ze
zastávky Letňany na zastávku Vinořský
hřbitov, odkud pokračujeme do cíle pěšky.
V 10:00 se zúčastníme mše svaté na náměstí ve Staré Boleslavi. Nemusíte se bát
délky, ani obtížnosti trasy. Půjdeme cca 12
km. Doporučujeme dobré boty a malou
Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně
130 00 Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 19
www.srdcepane.cz

