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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

19. ledna 2020 – 2. neděle v mezidobí
1. čtení: Izaiáš, kap. 49, verš 3.5–6
Dám tě národům jako světlo, aby se má spása rozšířila až do končin země.
Odpověď k žalmu: Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli
2. čtení: 1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 1, verš 1–3
Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše.
Evangelium: Jan, kap. 1, verš 29–34
Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa.
Stvořený svět je jakoby kniha. Stvořitelská Trojice v ní září, je v ní zpřítomněna a můžeme ji v ní
číst podle trojího stupně, jak se vyjadřuje, totiž na způsob stopy, obrazu a podoby. Charakter
stopy má ve všech stvořených věcech, charakter obrazu pouze v intelektuálních neboli
duchovních rozumových stvořeních, charakter podoby pouze ve stvořeních, která mají podobu
Boha. Díky tomu je lidský rozum schopen vystoupit po nich jakoby po schodech k nejvyššímu
počátku, jímž je Bůh.
sv. Bonaventura
Tento týden si připomínáme: 20. ledna sv. Fabiána, papeže a mučedníka
a sv. Šebestiána, mučedníka
21. ledna památku sv. Anežky Římské, panny a mučednice
22. ledna sv. Vincence, jáhna a mučedníka
24. ledna památku sv. Františka Saleského, biskupa a učitele
církve
25. ledna Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola
Příští neděli bude 3. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: Izaiáš, kap. 8, verš 23b až kap. 9, verš 3
2. čtení: 1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 1, verš 10–13.17
Evang.: Matouš, kap. 4, verš 12–23

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

Všemohoucí věčný Bože, ty řídíš všechno na nebi i na zemi;
vyslyš prosby svého lidu a dej našim dnům svůj řád a mír.

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 pondělí 20. ledna:
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o
víře pro mládež
- od 19 hod. ve videosále Literatura a
duchovní život


V úterý 21. ledna:
- 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 22. ledna:
- od 19 hod. ve videosále přednáška
Boleslava Vraného Křesťan a práce


Ve čtvrtek 23. ledna:
- od 17 hod. všechna náboženství
- od 18.45 hod. úklid kostela
- od 19 hod. v knihovně společenství
mladší mládeže
- od 19 hod. ve videosále beseda
s Michaelou Šojdrovou a Jaroslavem
Mikou o situaci a možnosti přijetí
nezaopatřených
dětí
z
řeckých
uprchlických táborů pořádaná iniciativou
naši farní charity
- od 19 hod. na faře setkání katechumenů
- od 19 hod. v modrém salonku seminář o
duchovním životě
- od 20 hod. kontemplace v kryptě


Příští neděli 26. ledna:
- od 11 hod. mše svatá především pro
rodiny s dětmi, od 10.30 hod. nácvik
ministrantů
- od 19.30 hod. v kostele modlitby chval

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



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 1.652.358,33
Kč. Všem dárcům patří dík.

Je pro nemoc dočasně uzavřena.

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

