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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela  

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

14. února 2016  –  1. neděle postní 
 

1. čtení: 5. kniha Mojžíšova, kap. 26, verš 4–10 
Vyznání víry vyvoleného národa. 

Odpověď k žalmu: Pane, buď se mnou v mé bídě                        

nebo: Buď se mnou, Pane, v tísni buď se mnou 

2. čtení: list sv. Pavla Římanům, kap. 10, verš 8–13 
Vyznání víry věřícího v Krista. 

Evangelium: Lukáš, kap. 4, verš 1–13 
Duch ho vodil pouští a ďábel ho pokoušel. 

 
Tím tedy, že Kristus dopustil, aby ho ďábel pokoušel, přetvořil nás v sebe. Četli jsme v evangeliu, 
jak byl náš Pán Ježíš Kristus pokoušen na poušti od ďábla. Ďábel Krista pokoušel v plném slova 
smyslu. V Kristu jsi totiž byl pokoušen i ty: z tebe si totiž Kristus vzal Tělo, ze sebe Ti dal spásu; 
z tebe si vzal smrt, ze sebe ti dal život; z tebe si vzal urážky, ze sebe ti dal pocty. Tedy z tebe si 
vzal zkoušky, ze sebe ti dal vítězství. Jestliže jsme byli v něm pokoušeni, v něm také přemůžeme 
Ďábla. Vidíš, že Kristus byl podroben zkoušce, a nevidíš, že zvítězil? Věz, že v něm jsi byl 
podroben zkoušce i ty, a věz, že v něm také vítězíš. Kristus se ovšem nemusel dát od ďábla 
pokoušet. Kdyby však nebyl pokoušen, nebyl by ti dal příklad a poučení, že máš možnost 
v pokušení zvítězit.                                                                                                        sv. Augustin 
 

Příští neděli bude 2. neděle postní. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení: 
1. čtení: 1. kniha Mojžíšova, kap. 15, verš 5–12.17–18 
2. čtení: list sv. Pavla Filipanům, kap. 3, verš 17 až kap. 4, verš 1 
Evang.:  Lukáš, kap. 9, verš 28b–36 

 

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, 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. 

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl ho-
diny před každou mší svatou, během adorací 
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 14. února:  
- Vás po ranní mši svaté zveme na farní 
kafe  
- od 16 hod. ve videosále pokračuje Farní 
akademie přednáškou prof. Stanislava 
Sousedíka na téma „Boží milosrdenství 
z pohledu filosofie“. 

 
V pondělí 15. 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 16. února: 
-  po večerní mši svaté prosíme o pomoc 
při úklidu kostela   
- po večerní mši svaté se sejde Pastorační 
rada farnosti.  

 
Ve středu 17. února: 

- nebude otevřena farní knihovna  
- bude mše svatá od 18 hod. doprovázená 
kapelou Srdcaři a od 19 hod. ve videosále 
pokračuje setkání starší mládeže. 



Ve čtvrtek 18. 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. 



 V sobotu 20. února začne ve 14 hod ve 
videosále postní Duchovní obnova pro 
farnost, kterou povede P. Ondřej Salvet. 



 Příští neděli 21. února: 
- bude sbírka Haléř sv. Petra  

- od 19.30 hod. bude v kryptě modlitba 
chval organizovaná naší mládeží. 

 Bližší informace a přihlášky na jednotlivé akce 
jsou u otce Jana nebo na našich web stránkách ve 
složce „AKTIVITY/AKCE PRO DĚTI A MLÁ-
DEŽ“ 

 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 (včetně předprogra-
mu, což je doporučováno), napište do poznám-
ky, že chcete jet v autobuse s P. Janem Houka-
lem 

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

  přihlášky u otce Jana nebo na farním webu 

 Letní turistická výprava pro starší děti a 
mládež 

  bude upřesněno podle zájmu 

RICCARDI, A.: Století mučedníků. Mo-
numentální studie přináší otřesné svědectví o 
pronásledování křesťanů ve 20. století. Hlav-
ním pramenem autora byl archiv vatikánské 
Komise pro nové mučedníky, zřízený 
z podnětu Jana Pavla II.                     C 149 
Půjčujeme v neděli od 10 do 11 a ve středu od 16 od 18  h 
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