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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

23. února 2020 – 7. neděle v mezidobí
1. čtení: 3. kniha Mojžíšova, kap. 19, verš 1–2.17–18
Miluj svého bližního jako sebe.
Odpověď k žalmu: Hospodin je milosrdný a milostivý
2. čtení: 1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 3, verš 16–23
Všecko je vaše, vy však patříte Kristu a Kristus Bohu.
Evangelium: Matouš, kap. 5, verš 38–48
Milujte své nepřátele.
Už není rozhodující „tělo“ – tělesný původ z Abraháma - nýbrž „duch“: přináležitost k dědictví
života a víry Izraele skrze společenství s Ježíšem Kristem, který „produchovňuje“ zákon a dělá z
něj cestu života pro všechny. V horském kázání Ježíš mluví ke svému lidu, k Izraeli, jako k prvnímu nositeli příslibu. Ale tím, že mu předává novou Tóru, jej otevírá, takže z Izraele a národů
může vzniknout nová Boží rodina. Matouš psal své evangelium pro křesťany ze židovství a psal
je do židovského světa, aby znovu uplatnil tento velký impulz, který přišel od Ježíše. Skrze jeho
evangelium Ježíš znovu a neustále mluví k Izraeli. V Matoušově dějinném okamžiku mluví obzvláště k židokřesťanům, kteří tak poznávají novost i kontinuitu Božích dějin, začínajících u
Abraháma, s lidstvem a jeho obratem, který provedl Ježíš; mají nalézt cestu života.
Tento týden si připomínáme: 26. února POPELEČNÍ STŘEDA – den přísného postu
Příští neděli bude 1. neděle postní. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: 1. kniha Mojžíšova, kap. 2, verš 7–9 a kap. 3, verš 1–7
2. čtení: list sv. Pavla Římanům, kap. 5, verš 12–19
Evang.: Matouš, kap. 4, verš 1–11

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE

Neděle: 9, 11, 18 hod.
Příležitost ke svaté zpovědi je půl hodiny
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.
V době postní konáme pobožnosti křížové ces- před každou mší svatou, během adorací a na
požádání i jindy, v době postní se před kažty v neděli a v pátek od 17.30 hod.
Společně se modlíme růženec ve čtvrtek a v so- dou večerní mší svatou zpovídá tři čtvrtě hodiny
botu v 17.30 hod.
V pátek po večerní mši svaté je půlhodinová Na Popeleční středu bude příležitost ke svaté zpovědi již od 17 hod.
tichá adorace
Dej nám, prosíme, všemohoucí Bože, abychom vždycky poznávali, co se ti líbí,
a slovy i skutky věrně plnili tvou vůli.

Tuto neděli 23. února:
- sbírka Haléř sv. Petra
- od 19.30 hod. v kostele modlitby chval


V pondělí 24. února:
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře pro
mladší mládež


V úterý 25. února:
- od 9 hod. v besídce setkání seniorů
- od 19 hod. v besídce zkouška sboru
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek
- od 19 hod. v knihovně Rozhovory o víře pro
starší mládež


Ve středu 26. února:
- od 9.30 hod. v besídce setkání pro maminky
s dětmi
- od 8 a od 18 hod. při obou mších svatých
udílení popelce, příležitost ke svátosti smíření
bude večer již od 17 hod.
- od 19 hod. Teologický klub


-

Ve čtvrtek 27. února:
od 17 hod. všechna náboženství
od 18.45 hod. úklid kostela
od 19 hod. v knihovně společenství mládeže
od 19 hod. na faře setkání katechumenů
od 20 hod. kontemplace v kryptě


Příští neděli 1. března (1. neděle postní):
- 5. účelová sbírka na opravu kostela
- od 19.15 hod. na faře společenství žen
- od 19.15 hod. v besídce exercicie pro všední
den


Postní duchovní obnova pro farnost bude v
sobotu 21. března odpoledne (začne první
přednáškou ve 14 hod. v besídce a bude zakončena
mší svatou od 18 hod. v kostele). Obnovu povede
P. RNDr. Matúš Kocian, Ph.D., farář u sv.
Matěje v Praze-Dejvicích, kněz a entomolog.


Postní duchovní cvičení uprostřed všedního
dne. Jsou určeny pro ty, kteří nemohou odjet do ústraní
kláštera, a přesto by chtěli právě během postního času
prohloubit vlastní modlitbu. Probíhají při zachování našeho
běžného pracovního nebo studijního rytmu dne a v našem

přirozeném prostředí. Exercicie uprostřed všedního dne
jsou vymezeny pouze časově (na 4 postní týdny), jsou
převážně individuální, tj. osobní setkání s doprovázejícím
dle domluvy a společná setkání pouze jednou týdně (neděle
19.15). Během společných setkání budou účastníci seznámeni se zásadami exercicií a vybaveni podněty k meditaci
na několik následujících dní. S doprovázejícím se domluví i
na individuálním setkávání, a to tak, aby přitom bylo
možné zvládat běžné denní povinnosti. Do exercicií však
má smysl vstupovat jen tehdy, pokud jsem schopen si najít
každý den čas k meditaci. Exerciciemi bude provázet jáhen
Miloš. Čtyři společná setkání budou probíhat v neděli večer
po mši svaté (19.15) v zázemí kostela (besídka).
Bližší
informace
poskytne
jáhen
Miloš
(kontemplacevkrypte@gmail.com).


V UPLYNULÉM ROCE se podařilo – i díky darům
dobrodinců – opravit polovinu vnějšího pláště kostela, tedy jižní (k Vinohradské třídě) a východní stranu
(nad zázemím kostela). Celková cena loňských oprav
vnějšího pláště byla 7.463.753 Kč (včetně víceprací a
restaurování vstupních dveří do zázemí), z čehož, po
odečtení dotací, na farnost připadlo 4.298.753 Kč.
Na opravu kostela jsme doposud vybrali 1.774.565
Kč, zbytek oprav farnost zaplatila z ostatních vlastních zdrojů. Žádné dluhy k dnešnímu dni nemáme.
V NADCHÁZEJÍCÍM ROCE 2020 bychom rádi v
opravách pokračovali, a to opravou severní fasády ve
smluvní ceně 4.833.090 Kč. Také bychom rádi dokončili již delší dobu probíhající opravy interiéru věže
(v hodnotě necelých 500.000 Kč) a pokračovali v
postupných drobných opravách.
Z dotačních programů nám na opravu vnějšího pláště
pro rok 2020 dotaci přidělila již Městská část Praha 3,
a to ve výši 100.900 Kč. Další žádosti – v příslušných
programech – máme podány u Ministerstva kultury
ČR a Magistrátu hl. m. Prahy a doufáme v jejich
kladné vyřízení, protože bez nich bychom v opravách
pokračovat bohužel nemohli. Stejně jako bychom
nemohli pokračovat bez laskavé štědrosti dárců…
Podrobné informace, jak na tento účel přispět, najdete také na našem webu, na nástěnkách a vzadu v
kostele na nafocených lístečcích. Za Vaše případné
dary Vám srdečně děkujeme a modlíme se za
Vás. Všem dárcům patří dík.

Středa 26. 2. 2020 18 h CANTORES CORDIS
řídí M. M. Ondrášová varhany Ondřej Urban

Božanův kancionál (1719): Chváliž Pána již  Petr Chaloupský
(*1964): V kajícnosti začněme půst  Bohuslav Korejs (*1925):
Žalm při označování popelem  Benešovský kancionál (1575):
Soudce všeho světa, Bože  Georg Neumark (1657) / harm. Johann Sebastian Bach: Kdo dobrým Bohem dá se vésti (Wer nun
den lieben Gott läßt walten)

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

