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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

1. prosince 2019 – 1. neděle adventní
1. čtení: Izaiáš, kap. 2, verš 1–5
Pán shromáždí všechny národy ve věčném míru Božího království.
Odpověď k žalmu: Do domu Hospodinova půjdeme s radostí
2. čtení: list sv. Pavla Římanům, kap. 13, verš 11–14
Naše spása je blízko.
Evangelium: Matouš, kap. 24, verš 37–44
Bděte, abyste byli připraveni.
Zvěstujeme Kristův příchod, a to ne pouze jeden, nýbrž i druhý, který
bude mnohem slavnější, než byl ten první. První totiž byl poznamenán utrpením, druhý bude ozdoben diadémem Božího království. U našeho Pána Ježíše Krista je přece všechno většinou dvojí.
Dvojí narození: první z Boha před věky, druhé z Panny po dovršení času. Dvojí sestoupení na
svět: první skryté před lidskými zraky jako krůpěje rosy v rouně, druhé zjevné, které ovšem teprve
přijde.
sv. Cyril Jeruzalémský
Tento týden si připomínáme: 3. prosince památku sv. Františka Xaverského, kněze
4. prosince sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve
6. prosince sv. Mikuláše, biskupa
7. prosince památku sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Příští neděli bude 2. neděle adventní. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: Izaiáš, kap. 11, verš 1–10
2. čtení: list sv. Pavla Římanům, kap. 15, verš 4–9
Evang.: Matouš, kap. 3, verš 1–12

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE
Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až čtvrtek: 8, 18 hod.
Pátek: 6 (rorátní), 8, 18 hod.
Sobota: 8, 18 hod.
Společně se modlíme růženec ve čtvrtek a v sobotu v 17.30 hod.
Na tento připadá první pátek v měsíci

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je
vždy půl hodiny před každou mši svatou a během adorací. V době adventní je před každou večerní mší svatou prodloužena na tři
čtvrtě hodiny.

Všemohoucí Bože, očekáváme příchod našeho Pána Ježíše Krista a prosíme tě: posiluj naši vůli, ať konáme
spravedlivé skutky a připravujeme se na setkání s ním, abychom v den soudu stáli po jeho pravici a vešli do
nebeského království.

Příští neděli 8. prosince (2. neděle adventní):
- Mikulášská sbírka na bohoslovce
- po obou dopoledních mších svatých bude
možnost zakoupit si za dobrovolný
příspěvek drobné adventní a vánoční
výrobky, výtěžek z prodeje je určen na
podporu misií
- od 10 hod. v besídce farní kafe


Tuto neděli 1. prosince (1. neděle adventní):
- při mších svatých v 9, 11 i v 18 hod.
žehnání adventních věnců
- 3. účelová sbírka na opravu kostela
při všech bohoslužbách, doposavad se na
tento účel vybrala částka 1.099.979 Kč
- od 15 hod. adventní koncert pořádaný
Nadačním fondem Karla Hartiga
- od 19.30 hod. v kostele modlitby chval


V pondělí 2. prosince:
- od 19 hod. v besídce Rozhovory o víře
pro mladší mládež


V úterý 3. prosince:
- 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 4. prosince:
- od 9 hod. v besídce setkání pro
maminky s dětmi
- od 19 hod. ve videosále Teologický
klub


Ve čtvrtek 5. prosince:
- 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. v besídce setkání katechumenů
- od 20 hod. kontemplace v kryptě


V pátek 6. prosince:
- od 6 hod. mše svatá se zpěvem rorátů
- první pátek v měsíci s obvyklým
programem


Adventní duchovní obnova pro farnost
bude v sobotu 7. prosince od 14 hod. v besídce
a povede ji náš jáhen Miloš.




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: 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.

Výhled dalších farních akcí pro děti a mládež na
jaro 2020

Jarní prázdniny na běžkách pro starší
děti a mládež - od neděle 16. (odpoledne)
do soboty 22. února (navečer) na Mariánské

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

