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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

17. listopadu 2019 – 33. neděle v mezidobí
1. čtení: Malachiáš, kap. 3, verš 19–20a
Vzejde vám slunce spravedlnosti.
Odpověď k žalmu: Zpívejme Hospodinu, králi věčné slávy
2. čtení: 2. list sv. Pavla Soluňanům, kap. 3, verš 7–12
Kdo nechce pracovat, ať nejí.
Evangelium: Lukáš, kap. 21, verš 5–19
Vytrvalostí zachráníte svou duši.
„Budou vás pronásledovat… pro mé jméno. To vám dá příležitost k svědectví. Vezměte si tedy k
srdci toto: Nepřipravujte se předem, jak se hájit (srv. Lk 21,12–14).“ Již mnozí lidé udělali podobnou zkušenost: stali se předmětem útoků proti víře a nebyli dost pohotoví, aby se obhájili. S odstupem času se pak dověděli, že na své protivníky nejvíc zapůsobili právě tím, že ze sebe nic nedělali, že tváří v tvář útokům třebas i mlčeli, ale neutekli. Sami na sobě zakusili to, co Pán kdysi
řekl svatému Pavlovi: „Stačí ti moje milost, protože síla se tím zřejměji projeví ve slabosti (2 Kor
12,9).“
Tento týden si připomínáme: 18. listopadu Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů
Petra a Pavla
21. listopadu památku Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
22. listopadu památku sv. Cecílie, panny a mučednice
23. listopadu sv. Klementa I., papeže a mučedníka
a sv. Kolumbána, opata
Příští neděli bude Slavnost Ježíše Krista Krále. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: 2. kniha Samuelova, kap. 5, verš 1–3
2. čtení: list sv. Pavla Kolosanům, kap. 1, verš 12–20
Evang.: Lukáš, kap. 23, verš 35–43

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 svaté zpovědi je půl hodiny
před každou mší svatou, během adorací a na
požádání i jindy

Věčný Bože, ty jsi původce všeho dobra;
vyslyš naše prosby a dej, ať služba tobě je naší stálou radostí,
neboť opravdové štěstí člověka je v tom, že ti může celým svým životem sloužit.

Minulou neděli se při sbírce na charitní
činnost v arcidiecézi vybrala částka
39.643 Kč.


Tuto neděli 17. listopadu:
- od 19.30 hod. v kostele modlitby chval


V pondělí 18. listopadu:
- od 19 hod. v besídce Rozhovory o víře
pro mladší mládež


V úterý 19. listopadu:
- 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 20. listopadu:
- od 9 hod. v besídce setkání pro
maminky s dětmi
- od 19 hod. ve videosále přednáška
našeho jáhna Miloše Kontemplace a
mystická zkušenost křesťanství o
vztahu zenové meditace a křesťanské
kontemplace


Ve čtvrtek 21. listopadu:
- od 17 hod. všechna náboženství
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při
úklidu kostela
- od 19 hod. v knihovně společenství mládeže
- od 19 hod. na faře setkání katechumenů
- od 20 hod. kontemplace v kryptě


Příští neděli 24. listopadu:
- od 11 hod. mše svatá především pro
rodiny s dětmi
- od 19.15 hod. v besídce setkání
pastorační rady farnosti


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: 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.

Půjčujeme v neděli od 10 do 11 a ve středu od 16 do 18 h

V sobotu 30. listopadu od 9.00 do 12.00
hod. si můžete přijít do besídky naaranžovat
svůj adventní věnec. Materiál a pomůcky
budou k dispozici (příspěvek 100 Kč).
Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně
130 00 Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 19
www.srdcepane.cz

