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Farní zprávy 
farnosti 

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Královské Vinohrady 
 
 

27. září 2015  –  26. neděle v mezidobí 
 

1. čtení: 4. kniha Mojžíšova, kap. 11, verš 25–29 
To tak žárlíš kvůli mně? Kéž by Hospodin udělal z celého národa proroky! 

Odpověď k žalmu: Pane, ty máš slova věčného života 

2. čtení: list sv. Jakuba, kap. 5, verš 1–6 
Vaše bohaté zásoby hnijí. 

Evangelium: Marek, kap. 9, verš 38–43.45.47–48 
Kdo není proti nám, je s námi. – Svádí-li tě k hříchu tvá ruka, usekni ji. 
 

My lidé jsme pořád stejní. Stále znovu se snažíme řešit situace, které nespadají do naší kompetence, a za-
sahovat do běhu událostí, aby se plnily naše představy. Vymyslíme si, jak co má být, a nebereme na vě-
domí, jak je to doopravdy. Mojžíšův služebník Jozue i Ježíšův milovaný apoštol nedokázali přenést přes 
srdce, že někdo, kdo nepatří mezi vybrané, vystupuje a koná znamení Božím jménem, a dožadovali se 
jeho umlčení. „To se mě netýká,“ může si někdo říci, „nejsem spolupracovníkem Mojžíše ani Krista.“ 
Tím spíše však bych se měl držet zpátky a neposuzovat, kdo smí nebo nesmí dělat to či ono. Naopak 
bych se měl radovat z každého dobrého díla, vykonaného ve jménu Božím a k jeho oslavě. Nějaká žárli-
vost zde není na místě; vždy bude ve světě víc nouze, než lidí ochotných tuto nouzi zmírnit. 

 
Tento týden si připomínáme: 28. září SLAVNOST SV. VÁCLAVA, mučedníka, hlavního patrona 

českého národa 
 29. září  svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 
 30. září  památku sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 
 1. října památku sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve 

2. října památku sv. andělů strážných 
 

Příští týden bude 27. neděle v mezidobí. Při bohoslužbě se budou číst tato čtení: 
1. čtení: 1. kniha Mojžíšova, kap. 2, verš 18–24 
2. čtení: list Židům, kap. 2, verš 9–11 
Evang.: Marek, kap. 10, verš 2–16 
 

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE 
Neděle: 9, 11, 18 hod. 
Pondělí až sobota: 8, 18 hod. 
V říjnu se modlíme růženec denně v 17.30 hod.  

Příležitost ke sv. zpovědi je půl hodiny před každou mší svatou, 
během adorací nebo dle domluvy s knězem 

Bože, ty ukazuješ svou všemohoucnost nejvíce tím, že se smilováváš a nenecháváš nás bez pomoci;                                                                                  
posiluj nás svou milostí, abychom vytrvale usilovali o dosažení toho, co nám slibuješ, a došli do nebeské slávy. 

Adorace v tomto týdnu:    
čtvrtek po večerní mši sv. 
pátek   8.30–9 a 17–18 hod. 

 



Dnes je Svatováclavská sbírka na církevní 
školství.  


V pondělí 28. září se koná Národní svatovác-

lavská pouť do Staré Boleslavi. Všechny zveme na 
společnou pěší pouť. Sraz je v 6:25 v Letňanech 
na zastávce autobusu č. 302. V 6:35 pojedeme au-
tobusem č. 302 na zastávku Vinořský hřbitov. 
Hlavní mše sv. je v 10 hod. na náměstí ve Staré 
Boleslavi. Obě mše sv. v našem kostele budou jako 
obvykle, tedy v 8 a v 18 hod. Večerní mši sv. do-
provodí chrámový sbor Cantores  Cordis.  


Toto pondělí 28. září kvůli státnímu svátku sv. 

Václava pravidelné Rozhovory o víře pro starší 
děti a mládež výjimečně nebudou.  


V úterý 29. září:  

- bude od 9 hod. v besídce setkání seniorů 
s P. Petrem.  
-  po večerní mši sv. uklízíme kostel.     
- od 19 hod. ve videosále pokračují kurzy Alfa. 

 
Ve středu 30. září od 19 hod. ve videosále  

pokračuje Teologický klub s otcem Janem.  


Ve čtvrtek 1. října: 

- pokračují všechna náboženství podle jed-
notlivých věkových kategorií od 17 do 18 hod. 
Předškoláky vede katechetka Jitka Felbrová, 1. a 
2. třídu Karolína Němcová, 3. až 5 třídu otec Jan 
a 6. až 9. třídu Milada Provinská.  
- od 19 hod. v kryptě modlíme za naše děti a 
vnoučata.    
- od 19 hod. ve videosále začíná pravidelné spo-
lečenství pro mladší mládež cca 14-19 let 
- ve 20 hod bude pravidelná čtvrteční kon-
templace v kryptě.


Katechumeni a zájemci o křest se sejdou ve 

čtvrtek 1. října v 19.30 hod. na faře.   



Příští neděli 4. října:  
- mše sv. od 11 hod. bude zaměřená na rodiny 
s dětmi. 
- při mši sv. od 18 hod. a také na krátkém 
koncertě po ní vystoupí slovinský mužský sbor  
Srečko Kosovel.  
- v kryptě od 20 hod. modlitba chval s vystave-
nou Eucharistií organizovaná naší starší mládeží.  


Ve středu 7. října od 19 hod. ve videosále začne 

pravidelné společenství mladých (vysokoškoláci 
a pracující). Bližší informace budou příští neděli.  

 
Minulou neděli zasedala Pastorační a Eko-

nomická rada farnosti. Zde přinášíme několik 
bodů z jejího jednání: 
– P. Jan chce zachovat všechny (dobré) stávající aktivity, 
které ve farnosti probíhají, několik farních aktivit přibude 
– např. Rozhovory o víře, Teologický klub, duchovní ob-
novy pro mládež, nedělní adorace mladých v kryptě, tá-
bory pro děti, jarní prázdniny na běžkách apod.  
– 14. května 2016 bude v naší farnosti biřmování (svá-
tost udělí Mons. Karel Herbst); zájemci nechť se obrátí na 
P. Jana 
– 1. svaté přijímání v naší farnosti bude v červnu, pří-
pravu povede P. Jan 
– Katechumenát povede P. Petr  
– V nadcházejícím Roce milosrdenství se otevře v našem 
kostele „Brána milosrdenství“, tj. stane se poutním kos-
telem s možností získat plnomocné odpustky; tomuto 
bude přizpůsoben páteční program: rozšíření zpovědní 
služby a tematická kázání, další případný program by 
mělo zajistit AP.  
– Stále hledáme kostelníka.      
– Nedělní adoraci mezi 9-tou a 11-tou mší svatou by-
chom zrušili (vzhledem k velkému provozu v kostele se 
jeví jako nedůstojná) a ponecháme adoraci prozatím pou-
ze v pátek. Páteční adorace v Roce milosrdenství by bylo 
dobré případně prodloužit. 
–  Lucia Bartůsková rezignovala na funkci člena ekono-
mické rady farnosti. Hledáme vhodného nástupce.  
–  Rovněž členka pastorační rady Magdalena Porcalová 
odstoupila z funkce. Bylo by dobré oslovit ty farníky, kteří 
organizují v rámci farnosti nějakou významnější aktivitu. 

Půjčujeme v neděli od 10 do 11 a ve středu od 16 od 18 h. 
Římskokatolická farnost u kostela Nejsv. Srdce Páně, 130 00 Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 19  

www.srdcepane.cz 
tel. 222 727 713 

P. Petr Beneš CSsR                 P. ThLic. Jan Houkal, Th.D.             P. MUDr. Jiří Slabý 
Pouze pro vnitřní potřebu farnosti. Neprodejné. 
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