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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

20. října 2019 – 29. neděle v mezidobí
den modliteb za misie
1. čtení: 2. kniha Mojžíšova, kap. 17, verš 8–13
Když Mojžíš měl zdvižené ruce, vítězili Izraelité
Odpověď k žalmu: Blízký je Hospodin všem, kdo ho vzývají
2. čtení: 2. list sv. Pavla Timotejovi, kap. 3, verš 14 až kap. 4, verš 2
Boží člověk ať je důkladně vyzbrojený pro každé dobré dílo
Evangelium: Lukáš, kap. 18, verš 1–8
Bůh se zastane svých vyvolených, kteří k němu volají
Zdá se mi, že veliká touha našeho Pána po tom, aby se jeho Nejsvětějšímu Srdci prokazovala
zvláštní úcta, směřuje k tomu, aby se v nás obnovovaly účinky vykoupení. Neboť jeho svaté srdce
je nevyčerpatelný pramen a netouží po ničem jiném než se rozlévat do pokorných srdcí a
způsobit, aby na ničem nelpěla a byla připravena se vydávat podle jeho přání. Z tohoto božského
Srdce neustále vytékají tři proudy milosti. Prvním se vylévá milosrdenství na hříšníky a dává jim
ducha lítosti a pokání. Druhým je láska, přináší pomoc všem, kdo se lopotí, a zvláště těm, kdo
musí překonávat překážky na cestě k dokonalosti. A třetím se rozlévá láska a světlo na Ježíšovy
dokonalé přátele, s nimiž chce být v nejužším spojení a dávat jim účast na svém poznání a na
svých úmyslech, aby se, každý svým způsobem, úplně zasvětil šíření jeho slávy.
sv. Markéta Marie Alacoque

Tento týden si připomínáme: 21. října
22. října
23. října
24. října

bl. Karla Rakouského
sv. Jana Pavla II., papeže
sv. Jana Kapistránského, kněze
sv. Antonína Marii Klareta, biskupa

Příští neděli bude 30. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: kniha Sirachovcova, kap. 35, verš 15b–17.20–22a (řec. 12–14.16–18)
2. čtení: 2. list sv. Pavla Timotejovi, kap. 4, verš 6–8.16–18
Evang.: Lukáš, kap. 18, verš 9–14

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE

Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.
Společně se modlíme růženec ve čtvrtek a Příležitost ke svaté zpovědi je půl hodiny před
v sobotu od 17.30 hod.
každou mší svatou, během adorací a na požáV pátek je po večerní mši svaté půlhodinová ti- dání i jindy
chá adorace
Všemohoucí Bože, od tebe máme všechno dobré a v tvých rukou je celý náš život; dej, ať chceme vždycky to, co chceš ty,
a ať ti sloužíme s upřímným srdcem.

Tuto neděli 20. října:
- sbírka na misie při všech bohoslužbách
- od 19.30 hod. v kostele modlitby chval


V pondělí 21. října:
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře
pro mladší mládež


V úterý 22. října:
- od 9 hod. v besídce setkání seniorů
- od 19 hod. v besídce zkouška sboru
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek
- od 19 hod. ve knihovně Rozhovory o víře
pro starší mládež


Ve středu 23. října:
- od 19 hod. ve videosále druhá přednáška
našeho jáhna Miloše Hrdého s názvem O
mistrovi,
který
chtěl
dát
zen
křesťanství, a jak to dopadlo s
následnou diskuzí


Ve čtvrtek 24. října:
- od 17 hod. všechna náboženství
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při
úklidu kostela
- od 19 hod. ve videosále společenství
mládeže
- od 19 hod. na faře setkání katechumenů
- nekoná se seminář o duchovním životě
- od 20 hod. kontemplace v kryptě


V sobotu 2. listopadu kromě obvyklých mší
svatých v kostele se bude ještě sloužit od 15
hod. mše svatá za zemřelé v kapli sv.
Václava na Vinohradském hřbitově.


Oznamujeme, že od středy 6. listopadu
začne nová farní aktivita středeční setkání
pro maminky s dětmi s jáhnem Milošem.
Setkání se bude konat každou druhou středu
v besídce, hlídání zajištěno. Bližší informace
na našem webu.

V letošním roce začala generální oprava
vnějšího pláště kostela a jeho zázemí. Oprava
je rozvržena do šesti etap, jejich postupná
realizace je odvislá od finančních možností,
nejpozději by měla skončit v roce 2022. Všechny
práce jsou prováděny pod stálým památkovým
dohledem, některé v režimu restaurování (náš
kostel je národní kulturní památkou). Důvodem
oprav je jak logická návaznost na již proběhlou
opravu zvonice, tak, a to především, sám
neutěšený stav vnějšího pláště kostela… Celková
vysoutěžená cena oprav je 14.850.663 Kč. Na
opravu žádáme – v příslušných programech – o
granty a dotace, které dostáváme, nicméně velká
část nákladů připadá na samotnou farnost (v
roce 2019 by spolupodíl farnosti jako vlastníka
kostela činit přibližně 4 miliony Kč).
Pokud byste se na tomto díle oprav chtěli
podílet, budeme Vám vděční za Vaši
laskavou finanční pomoc na tento účel. Kdo
by tak chtěl učinit, navrhujeme trojí možnost:
1. anonymním finančním darem do nedělních
sbírek na tento účel, které proběhnou do
konce roku o následujících prvních nedělích v
měsíci: 6. října, 3. listopadu, 1. prosince 2019;
v roce 2020 pak vždy první neděli v měsíci
(kromě ledna, července a srpna),
2. finančním
darem
v
hotovosti (rádi
vystavíme potvrzení nebo sepíšeme darovací
smlouvu)
3. finančním darem převodem na účet
farnosti
11178349/0800
s
použitím
variabilního symbolu 2019 (rádi vystavíme
potvrzení nebo sepíšeme darovací smlouvu).
Za Vaše případné dary Vám srdečně děkujeme
a
modlíme
se
za
Vás.

Nabízí nové knihy:

KOLOUCH, FR.: Milion duší. Monografie
je věnována osudům biskupa Josefa Hloucha.
Kniha je doplněna i obrazovou částí. C 167
WARE, B.: Čeho před smrtí nejvíce litujeme. Setkání s lidmi, kterým blízká smrt
otevřela palčivá osobní témata a možná i trochu pozapomenuté hodnoty. Původní anglické vydání knihy se stalo světovým bestselerem. A 1911
Půjčujeme v neděli od 10 do 11 a ve středu od 16 do 18 h

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

