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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela 

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

7. února 2016  –  5. neděle v mezidobí 
 

1. čtení: Izaiáš, kap. 6, verš 1–2a.3–8 
Zde jsem, mne pošli. 

Odpověď k žalmu: Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi 

2. čtení: 1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 15, verš 1–11 
Tak to kážeme a tak jste v to uvěřili. 

Evangelium: Lukáš, kap. 5, verš 1–11 
Nechali všeho a šli za ním. 
 

Světlo pravého poznání spočívá v neomylném rozlišování dobra a zla. Ti, kteří vstoupili do duchov-
ního boje, musí neustále bránit své myšlení před přívaly rozmanitých hnutí, aby mysl dokázala rozli-
šovat myšlenky, které ji napadají. Ty, které jsou dobré a poslané od Boha, musí uložit do sklepení 
paměti, a ty, které jsou špatné a od zlého ducha, vyhodit ze zásobáren přirozenosti. Vždyť když je 
moře klidné, vidí rybáři až na dno, takže jim téměř žádná ryby neunikne. Když však je moře bičováno 
větry, skryjí rozbouřené vlny všechno, co by jinak za klidného bezvětří bylo výtečně vidět. V takové 
situaci je veškeré umění rybářů marné. Pouze Duch svatý může očistit naše srdce.  Diadoch z Fótiky, biskup 
  
Tento týden si připomínáme:   8. února sv. Jeronýma Emilianiho 

  a sv. Josefinu Bakhitu, pannu 

10. února je Popeleční středa – den přísného postu 

 11. února světový den nemocných 
 

Příští neděli bude 1. neděle postní. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení: 
1. čtení: 5. kniha Mojžíšova, kap. 26, verš 4–10 
2. čtení:  list sv. Pavla Římanům, kap. 10, verš 8–13 
Evang.:  Lukáš, kap. 4, verš 1–13 
 

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE 
Neděle: 9, 11, 18 hod. 
Pondělí až sobota: 8, 18 hod. 
V době postní konáme pobožnosti křížové cesty 
v pátek a v neděli od 17.30 hod. 

Ve čtvrtek a v sobotu od 17.30 hod. je společná 
modlitba růžence 
V pátek po večerní mši svaté je půlhodinová  
tichá adorace 

Všemohoucí Bože, opatruj nás – svůj lid – s otcovskou láskou;  

a protože nemáme oporu jinde, než v naději na tvou milost, chraň nás stále svou mocí. 

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl 
hodiny před každou mší svatou, během adora-
cí nebo dle domluvy s knězem  

V době postní je pravidelná příležitost ke svá-
tosti smíření před každou večerní mší sva-
tou prodloužena na tři čtvrtě hodiny. 



 Tuto neděli 7. února: 
- bude zakončena výstava Lidé na cestě. 
Pokud se někdo chce dovědět bližší in-
formace o možnosti konkrétní pomoci 
skrze naši farní charitu, bude možno je zís-
kat po každé mši svaté v prostoru výstavy   
-  bude od 19.30 hod. v kryptě modlitba 
chval organizovaná naší mládeží. 

 
V pondělí 8. února:  

- od 18.45 hod. pokračují v besídce pravi-
delné Rozhovory o víře pro mládež  
- od 19 hod. ve videosále se koná další 
přednáška Literatura a duchovní život. 



V úterý 9. února: 
- bude od 9 hod. v besídce setkání senio-
rů 
-  po večerní mši svaté prosíme o pomoc 
při úklidu kostela   
- nekoná se zkouška chrámového sboru.  

 
Ve středu 10. února: 

- večerní mši svatou doprovodí chrámový 
sbor Cantores Cordis 
- od 19 hod. ve videosále v rámci Teolo-
gického klubu přenáška „O smyslu našeho 
postního snažení“.  



Ve čtvrtek 11. února:  
- od 15.45 hod. bude ve videosále drama-
tický kroužek pro děti 
- od 17 hod. pokračují náboženství 
-  od 19 hod. ve videosále společenství 
mladší mládeže  
- od 19 hod. v kryptě modlitby za děti a 
vnoučata 
- od 19.30 hod. na faře setkání kate-
chumenů  
- od 20 hod. kontemplace v kryptě. 



 Příští neděli 14. února: 
- Vás po ranní mši svaté zveme na farní 
kafe, kdo může, doneste prosím něco k ob-
čerstvení  
- od 16 hod. ve videosále pokračuje Farní 

akademie přednáškou, vztahující se k Roku 
milosrdenství a k Bráně milosrdenství 
v našem kostele. Prof. Stanislav Sousedík 
bude hovořit na téma „Boží milosrdenství 
z pohledu filosofie“.    

 

 V sobotu 20. února odpoledne proběhne 
postní Duchovní obnova pro farnost.  

Bližší informace a přihlášky na jednotlivé akce jsou u 
otce Jana nebo na našich web stránkách ve složce 

„AKTIVITY/AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ“ 

 Jarní prázdniny pro starší děti a mládež na 
běžkách od 28. února do 5. března 

 Příprava na biřmování pro mládež 

 specifická příprava na biřmování bude probíhat 
o velikonočních nedělích od 19.15 hod. 

 dlouhodobá příprava se děje v rámci Rozhovorů 
o víře pro mládež 

 Předsvatodušní duchovní obnova pro starší 
děti a mládež od 6. do 8. května 

 Biřmování v sobotu 14. května (vigilie slav-
nosti Seslání Ducha svatého) 

 Příprava na první svaté přijímání a první sva-
tou zpověď 

 přepokládá se účast na náboženství 

 bude probíhat od začátku dubna každou středu 
od 16 od 17 hod.  

 Sobotní výlety pro děti  

 termíny jednotlivých výletů budou upřesněny 

 Účast na Světovém dni mládeže v Krakově 
od 20. (25.) do 31. července 2016 

 je třeba se samostatně přihlásit na 
http://signaly.bluepro.cz/krakov/index.php 

 pokud chcete jet společně, napište do poznámky, 
že chcete jet v autobuse s P. Janem Houkalem 

 Letní farní tábor pro děti na Mariánské od 
22. do 29. srpna 2016 

 Letní turistická výprava pro starší děti a 
mládež od 8. do 13. srpna  

 
Středa 10. 2. 2016  18 h CANTORES CORDIS   

řídí M. M. Ondrášová  varhany Ondřej Urban 
Božanův kancionál (1719): Chváliž Pána již  Bohuslav 
Korejs (*1925): Žalm při označování popelem  Petr Cha-
loupský (*1964): V kajícnosti začněme půst  Adam Vác-
lav Michna   z Otradovic (1600–1676): Ježíš Outočiště po-
kušeného srdce  Benešovský kancionál (1575): Soudce 
všeho světa, Bože 

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

www.srdcepane.cz              
Pouze pro vnitřní potřebu farnosti. Neprodejné. 

http://www.srdcepane.cz/

