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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

22. prosince 2019 – 4. neděle adventní
1. čtení: Izaiáš, kap. 7, verš 10–14
Hle, panna počne.
Odpověď k žalmu: Ať vejde Hospodin, on je král slávy
2. čtení: list sv. Pavla Římanům, kap. 1, verš 1–7
Ježíš Kristus, z rodu Davidova, Syn Boží.
Evangelium: Matouš, kap. 1, verš 18–24
Ježíš se narodí z Marie, zasnoubené s Josefem, synem Davidovým.
Nejmilejší, náš Spasitel se dnes narodil. Radujme se! Kde se slaví narozeniny života, tam není
dovoleno nechávat místo pro smutek. Tento život, když nás zbavil strachu ze smrtelnosti, přináší
nám radost ze slíbené věčnosti. Plesající andělé při narození Pána zpívají Sláva na výsostech Bohu a
oznamují na zemi pokoj lidem, ve kterých má Bůh zalíbení. Vidí totiž nebeský Jeruzalém vytvářený ze
všech národů světa. Jak velkou radost nad tímto dílem nevýslovné Boží lásky má mít ve své
nepatrnosti člověk, když se nad ním tolik radují ve své vznešenosti andělé.
sv. Lev Veliký
Tento týden si připomínáme: 23. prosince sv. Jana Kentského, kněze
25. prosince Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
26. prosince svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
27. prosince svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
28. prosince svátek sv. Mláďátek, mučedníků
Příští neděli bude Svátek svaté rodiny. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: kniha Sirachovcova, kap. 3, verš 3–7.14–17a (řec. 2–6.12–14)
2. čtení: list sv. Pavla Kolosanům, kap. 3, verš 12–21
Evang.: Matouš, kap. 2, verš 13–15.19–23

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE
Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí: 8, 18 hod.
24. prosince: 8, 16, 24 hod.
25. prosince: 9, 11, 18 hod.
26. prosince: 9, 18 hod.
Pátek a 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 svátosti smíření:
Neděle 22. 12. od 8.30 do 9 hod. + od 10.30 do 11 h.
+ od 16 do 18 hod.
Pondělí 23. 12. od 7.30 do 8 hod. + od 16 do 18 hod.
25. a 26. prosince nebude příležitost ke svaté zpovědi,
v následujících dnech podle obvyklého rozpisu
Kostel bude otevřen:
24. prosince od 14 do 16 hod.
25. a 26. prosince odpoledne od 14 do 18 hod.
27. prosince až 1. ledna odpoledne od 16 do 18 hod

Prosíme tě, Bože, vlej nám do duše svou milost, abychom stále hlouběji prožívali tajemství našeho vykoupení,
a dej, ať nás všechny, kteří jsme z andělova zvěstování poznali, že se tvůj Syn stal člověkem,
jeho umučení a kříž přivede k slávě vzkříšení.

Tuto neděli 22. prosince:
- od 11 hod. mše svatá především pro rodiny dětmi

V pondělí 23. prosince:
- od 19 hod. se budou stavět Betlém a
stromky, prosíme o pomoc, děkujeme.

O Vánocích odpadají pravidelné farní
mimobohoslužebné aktivity. Pravidelný farní
program začne po vánočních prázdninách.

Pořádek vánočních a novoročních
bohoslužeb je vyvěšen na samostatných
plakátech a na našem webu.

Ve středu 25. prosince:
- od 16 hod. koncertní provedení České
mše vánoční Jakuba Jana Ryby pod
vedením P. Václava Revendy.

Příští neděli 29. prosince:
- při všech mších svatých budou moci
manželé obnovit své manželské sliby.

Srdečně děkujeme všem, kteří jakkoli
pomohli a pomohou k oslavě vánočních
svátků v naší farnosti. Dík patří zvlášť těm,
kteří pomohli při sobotní a pondělní
předvánoční brigádě.

V chodbě u krypty probíhá výstava
Jiřího Jiráska Tříkrálové grafiky. Výstava
je otevřena vždy ve středu od 16 do 18
hod. a v neděli od 10 do 11 hod., a potrvá
do 12. ledna.








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 činí spolupodíl farnosti jako vlastníka
kostela více než 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 v roce
2020 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.

Doposud se vybralo celkem 1 490 258,33 Kč
Všem dárcům patří dík.

Výhled farních akcí pro děti a mládež na jaro
2020

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

Bude od 23. 12. do 4. 1. 2020 uzavřena

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

