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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

12. ledna 2020 – svátek Křtu Páně
1. čtení: Izaiáš, kap. 42, verš 1–4.6–7
Hle, můj Služebník, v němž jsem si zalíbil.
Odpověď k žalmu: Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu
2. čtení: Skutky apoštolů, kap. 10, verš 34–38
Bůh ho pomazal Duchem svatým.
Evangelium: Matouš, kap. 3, verš 13–17
Jakmile byl Ježíš pokřtěn, viděl Ducha Božího, jak na něj sestupuje.
Při předchozí slavnosti jsme hleděli na křehké novorozeně, obraz naší křehkosti. Avšak o dnešním
svátku vidíme dospělého, dokonalého muže. Tehdy se Král oblékal do purpurového pláště těla; dnes
se Pramen všeho halí do vod řeky Jordánu. Nuže tedy, hleďte na nové neuvěřitelné divy: Slunce spravedlnosti se omývá v Jordánu, Oheň se noří do vody a Bůh je posvěcován člověkem. Pohleďte na podivuhodnou novou potopu, zjevně daleko významnější a mocnější, než byla ta za časů Noemových.
Tehdy totiž voda potopy lidský rod zahubila; nyní však mocí toho, jenž byl pokřtěn, byli ti, které zaplavila voda křtu, povoláni ze smrti k novému životu. Tehdy holubice nesoucí olivovou ratolest jen
ohlašovala libou vůni nejvyššího vládce, Krista; nyní však Duch svatý sestupující v podobě holubice
nám přímo ukazuje milosrdného Pána.
sv. Proklus Konstantinopolský
Tento týden si připomínáme: 13. ledna sv. Hilaria, biskupa a učitele církve
17. ledna památku sv. Antonína, opata
18. ledna památku Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
– začíná týden modliteb za jednotu křesťanů
Příští neděli bude 2. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: Izaiáš, kap. 49, verš 3.5–6
2. čtení: 1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 1, verš 1–3
Evang.: Jan, kap. 1, verš 29–34

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE

Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.
Příležitost ke svaté zpovědi je půl hodiny před
Společně se modlíme růženec ve čtvrtek a
každou mší svatou, během adorací a na požádáv sobotu od 17.30 hod.
ní i jindy
V pátek je po večerní mši svaté půlhodinová
tichá adorace
Všemohoucí věčný Bože, tys slavnostně prohlásil, že Kristus je tvůj milovaný Syn,
když na něj při křtu v řece Jordánu sestoupil Duch svatý;
dej, ať všichni, které jsi přijal za syny a dal jim nový život z vody a z Ducha svatého, zůstávají v tvé lásce

Tuto neděli 12. ledna:
- od 10 hod. v besídce farní kafe
- od 19.15 hod. společenství žen na faře
- od 19.30 hod. v kostele modlitby chval


V pondělí 13. ledna:
- od 19 hod. v besídce Rozhovory o víře
pro mládež


V úterý 14. ledna:
- od 9 hod. v besídce setkání seniorů
- není zkouška sboru
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek
- od 19 hod. ve knihovně Rozhovory o víře
pro starší mládež


Ve středu 15. ledna:
- od 9 hod. v besídce setkání pro
maminky s dětmi
- od 19 hod. ve videosále Teologický
klub


Ve čtvrtek 16. ledna:
- od 17 hod. všechna náboženství
- od 18.45 hod. úklid kostela
- od 19 hod. ve videosále společenství
mladší mládeže
- od 19 hod. na faře setkání katechumenů
- od 20 hod. kontemplace v kryptě

Výhled farních akcí pro děti a mládež na
jaro a léto 2020
 Jarní prázdniny na běžkách pro
starší děti a mládež - od neděle 16.
(odpoledne) do soboty 22. února (navečer) na Mariánské
 Čundr
pro
starší
děti
a
mládež „Rychlebskými horami 2020“ od 13.
do 18. července
 Velkovýprava
pro starší děti a
mládež „Řím 2020“ od 27. července do 8.
srpna
 Dětský tábor „Mariánská 2020“ od 22. do
29. srpna

V loňském 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 1 640 179,33
Kč. Všem dárcům patří dík.

Neděle 12. 1. 2020 18 h Evropské Vánoce
CANTORES CORDIS
řídí M. M. Ondrášová
varhany Marek Franěk
Anglie: The First Nowell (John Stainer 1840–1901)
Polsko: Gdy śliczna Panna (Jan Adam Maklakiewicz 1899–
1954 / Leonarda Bayerová 2019) Itálie: Tu scendi dalle
stelle (sv. Alfons Maria de’Liguori 1696–1787 / Tullio Visioli
*1957)
Slovensko: Dobrý Pastier sa narodil (Andrej
Hlinka 1864–1938 / Jozef Chládek 1856–1928) Slovinsko:
Glej, zvezdice božje (Leopold Belar 1828–1899)

Je pro nemoc dočasně uzavřena

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

