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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

1. března 2020 – 1. neděle postní
1. čtení: 1. kniha Mojžíšova, kap. 2, verš 7–9 a kap. 3, verš 1–7
Stvoření a hřích prvních lidí.
Odpověď k žalmu: Pane, smiluj se, neboť jsme zhřešili proti tobě
2. čtení: list sv. Pavla Římanům, kap. 5, verš 12–19
Kde se rozmnožil hřích, v míře ještě daleko štědřejší se ukázala milost.
Evangelium: Matouš, kap. 4, verš 1–11
Ježíš se čtyřicet dní postí a je pokoušen.
Pohleďme na Kristovu Krev a uvědomme si, jak je drahá jeho Otci, neboť byla vylita pro naši
spásu a přinesla milost pokání celému světu. Protože tedy chce, aby všichni jeho milovaní měli
účast na pokání, pevně tak ustanovil svou všemohoucí vůli. Proto se podrobme jeho velebné a
slavné vůli a padněme na kolena v prosbách o jeho slitování a laskavost a odevzdejme se jeho
milosrdenství a upusťme od marného usilování a řevnivosti a závisti vedoucí k smrti.
sv. Klement I., papež
Tento týden si připomínáme: 4. března sv. Kazimíra
7. března sv. Perpetuu a Felicitu, mučednice
Příští neděli bude 2. neděle postní. Při bohoslužbách budou tato čtení:
1. čtení: 1. kniha Mojžíšova, kap. 12, verš 1–4a
2. čtení: 2. list sv. Pavla Timotejovi, kap. 1, verš 8b–10
Evang.: Matouš, kap. 17, verš 1–9

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE
Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.
V době postní konáme pobožnost křížové cesty v neděli a v pátek v 17.30 hod.
Společně se modlíme růženec ve čtvrtek a v sobotu v 17.30 hod.
Na tento týden připadá první pátek v měsíci

V době postní je pravidelná příležitost ke svátosti smíření před každou večerní mší svatou prodloužena na tři čtvrtě hodiny

Všemohoucí Bože, ty nám dáváš milost, abychom se čtyřicet dní připravovali na velikonoce;
prosíme tě, ať v postní době hlouběji pronikneme do tajemství Kristova vykupitelského díla
a stále opravdověji z něho žijeme.

- od 19.30 hod. v kostele modlitby chval


Minulou neděli se při sbírce Haléř sv.
Petra vybrala částka 36.276 Kč.


Tuto 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.


Na tento pátek připadá první pátek v
měsíci.

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
1.783.465 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.

Příští neděli 8. března (2. neděle postní):
- od 10 hod. v besídce farní kafe
- od 11 hod. mše svatá především pro rodiny
s dětmi, od 10.30 hod nácvik ministrantů
- od 19.15 hod. v besídce exercicie pro
všední den

DOTEKY nebe a země. Sborník mapuje sedm
událostí a předmětů, které vycházejí z dostupných
pramenů: Turínské plátno, Rouška z Manoppella,
Zázrak zázraků v Calandě, Plačící Madona
v Syrakusách a další.



V pondělí 2. března:
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře
pro mladší mládež
- od 19 hod. ve videosále Literatura a
duchovní život


V úterý 3. března:
- 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 4. března:
- od 9.30 hod. v besídce setkání pro
maminky s dětmi
- od 19 hod. Teologický klub

Ve čtvrtek 5. března:
- od 17 hod. všechna náboženství
- od 18.45 hod. úklid kostela
- od 19 hod. v knihovně společenství
mládeže
- od 19 hod. v besídce setkání
katechumenů
- od 19 hod. v knihovně seminář o
duchovním životě
- od 20 hod. kontemplace v kryptě




Půjčujeme v neděli od 10 do 11 h a ve středu od 17 od 18h

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

