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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti 

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

15. listopadu 2015  –  33. neděle v mezidobí 
 

1. čtení: Daniel, kap. 12, verš 1–3 
Tehdy bude zachráněn tvůj národ. 

Odpověď k žalmu: Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě 

2. čtení: list Židům, kap. 10, verš 11–14.18 
Jedinou obětí přivedl k dokonalosti jednou provždy ty, které posvětil. 

Evangelium: Marek, kap. 13, verš 24–32 
Shromáždí své vyvolené ze čtyř světových stran. 

Lidstvo má spolehlivý recept na přežití konce světa už dva tisíce let: „Tak Bůh miloval svět, že dal 
svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (Jan 3,16) 

Tento týden si připomínáme: 16. listopadu sv. Markétu Skotskou 
  a sv. Gertrudu, pannu 
 17. listopadu památku sv. Alžběty Uherské, řeholnice 

 18. listopadu posvěcení římských bazilik sv. apoštolů Petra a 
Pavla  

 21. listopadu památku Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 
 

Příští neděli bude slavnost Ježíše Krista Krále. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:  
1. čtení: Daniel, kap. 7, verš 13–14 
2. čtení: Zjevení sv. Jana, kap. 1, verš 5–8 
Evang.: Jan, kap. 18, verš 33b–37 

 

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE 
Neděle: 9, 11, 18 hod. 
Pondělí až sobota: 8, 18 hod. 
Společně se modlíme růženec ve čtvrtek a v so-
botu v 17.30 hod. 

Příležitost ke sv. zpovědi je půl hodiny před kaž-
dou mší sv., během adorací nebo dle domluvy 
s knězem 

Věčný Bože, ty jsi původce všeho dobra;  
vyslyš naše prosby a dej, ať služba tobě je naší stálou radostí,  

neboť opravdové štěstí člověka je v tom, že ti může celým svým životem sloužit. 

Ve čtvrtek je večerní mše sv. zakončena spo-
lečnými nešporami 
V pátek po večerní mši sv. je půlhodinová 
tichá adorace 

 



Dnes, v neděli 15. listopadu: 
 - při farních mších svatých v 9 a v 11 hod 
budou přítomni i myslivci při tzv. Hubert-
ských mších svatých  
- slaví české i moravské diecéze Den Bible. 
Z výtěžku sbírky podpoříme Českou biblic-
kou společnost a České katolické biblické 
dílo 
- po večerní mši svaté se sejde Pastorační a 
Ekonomická rada farnosti  
- od 20 hod. se koná v kryptě modlitba chval 
organizovaná naší mládeží. 



V pondělí 16. listopadu:  
- od 18.45 hod. pokračují v besídce pravi-
delné Rozhovory o víře s otcem Janem pro 
mládež 

- od 19 hod. ve videosále je další přednáška 
otce Petra z cyklu Literatura a duchovní 
život. 



V úterý 17. listopadu:  
-  po večerní mši svaté prosíme o pomoc při 
úklidu kostela    
- od 19 hod. zkouška chrámového sboru Can-
tores Cordis.  

 

Ve středu 18. listopadu: 
- mše svatá v 18 hod. bude rytmická a po ní 
od 19 hod. ve videosále následuje společenství  
starší mládeže. 



Ve čtvrtek 19. listopadu: 
- od 17 hod. do 18 hod. pokračují všechna 
náboženství   
-  od 19 hod. ve videosále se sejde spole-
čenství mladší mládeže  
- od 19 hod. v kryptě se konají modlitby za 
děti a vnoučata 
- od 19.30 hod na faře se koná další setkání 
katechumenů s otcem Petrem na faře 
- ve 20 hod bude pravidelná čtvrteční kon-
templace v kryptě. 



 Srdečně zveme „náctileté“ na duchovní 
obnovu pro mládež s otcem Janem, která se 
uskuteční od pátku 27. listopadu (podvečera) do 
soboty 28. listopadu. Prosím, vyzvedněte si při-
hlášky a informace.     



 Adventní duchovní obnova pro farnost 
bude v sobotu 19. prosince od 14 hod. Povede 
ji P. Dr. Benedikt Mohelník OP.  



Jarní prázdniny na běžkách: nabídka pro 
starší děti a mládež strávit jarní prázdniny 
společně na běžkách od neděle 28. února (odpo-
ledne) do soboty 5. března (odpoledne). Zájemci 
nechť se přihlásí co nejdříve otci Janovi. 



Kdo by si přál zasílat farní zprávy v elek-
tronické podobě na mail, prosím ozvěte se na: 
farnost@srdcepane.cz.  

Chrámový sbor Cantores Cordis rád uvítá 
nové zájemce o sborový zpěv. 

LEWIS, C. S.: Problém bolesti. Autor nabízí 
čtenáři pouze své přesvědčení o tom, že má-li 
se snášet bolest, trochu odvahy pomáhá více, 
než mnoho vědomostí, troška lidského soucitu 
více než mnoho odvahy a nejnepatrnější dotek 
Boží lásky více než všechno dohromady. B 774a 
SCHNEIDER, A.: Corpus Christi. Kniha 
současného kazašského biskupa nás vede 
k hlubšímu zastavení a uchopení tajemství, jímž 
je podivuhodná svátost Eucharistie.          O 66 

OLAIZOLA, J. L.: Oheň lásky. Beletristický 
životopis sv. Jana od Kříže /1542-1591/, učite-
le církve, jednoho z největších mystiků západní 
církve.                                                     A 1962 
ALFEJEV, I.: Kristus – vítěz nad podsvětím. 
Kniha se věnuje stěžejnímu tématu dogmatické 
a liturgické tradice pravoslavné církve: sestou-
pení Krista do pekel, jeho vítězství nad smrtí a 
vzkříšení mrtvých.                                      E 58     
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