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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela  

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

1. května 2016  –  6. neděle velikonoční 
 

1. čtení:  Skutky apoštolů, kap. 15, verš 1–2.22–29 
           Rozhodl Duch svatý i my, že vám nemá být ukládáno žádné další břemeno kromě těchto nutných věcí. 

Odpověď k žalmu: Jásejte Bohu, všechny země, aleluja  nebo: Aleluja, aleluja, aleluja 

2. čtení:  Zjevení sv. Jana, kap. 21, verš 10–14.22–23 
   Ukázal mi svaté město, jak sestupuje z nebe. 

Evangelium: Jan, kap. 14, verš 23–29 
  Duch svatý vám připomene všechno, co jsem vám řekl já. 
 

Dnes vstoupil náš Pán Ježíš Kristus na nebesa. Kéž tam s ním vystoupí i naše srdce! On je již vy-
výšen nad nebesa, a přece v nás na zemi trpí každou bolestí, kterou tu jako jeho údy zakoušíme. 
Sám to dosvědčil, když shůry volal: Šavle, Šavle, proč mě pronásleduješ? anebo, když řekl: Měl jsem hlad, 
a dali jste mi najíst. Proč také my na zemi neusilujeme, abychom skrze víru, naději a lásku, které nás 
s ním spojují, byli už nyní s ním v nebi? On, ač je tam, je také s námi; a my, třebaže jsem zde, 
jsme také s ním. On tak jedná pro své božství, moc a lásku; my sice nemůžeme jako on pro své 
božství, můžeme však pro svou lásku, lásku k němu.                                     z kázání sv. Augustina, biskupa 
 

Tento týden si připomínáme: 2. května památku sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 
 3. května  svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 

5. května slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ  
– začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha svatého 

  6. května sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka 
 

Příští neděli bude 7. neděle velikonoční. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení: 
1. čtení: Skutky apoštolů, kap. 7, verš 55–60 
2. čtení: Zjevení sv. Jana, kap. 22, verš 12–14.16–17.20 
Evang.:  Jan, kap. 17, verš 20–26 
 

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE 
Neděle: 9, 11, 18 hod. 
Pondělí až sobota: 8, 18 hod. 
V květnu je denně (kromě výjimek) po večerní mši 
svaté májová pobožnost 

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, dej, ať prožíváme velikonoční dobu tak opravdově,  
aby se naše spojení se vzkříšeným Kristem trvale projevovalo v celém našem životě. 

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

 
 
 
 



 Tuto neděli 1. května: 
- od 16 hod. farní akademie, na které 
zazní přednáška P. Petra Beneše „Oběť a 
milosrdenství v české literatuře 19. a 20. 
století“ 
- od 19.30 hod. příprava na biřmování 
- od 19.30 hod. v kryptě modlitba chval 
organizovaná našimi mladými. 

 
V pondělí 2. května:  

- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o 
víře pro mládež. 


V úterý 3. května: 

- nekoná se setkání seniorů 
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc 
při úklidu kostela 
- od 19 hod. zkouška chrámového sboru 
Cantores Cordis. 

 
Ve středu 4. května: 

- od 16 hod. pokračuje v modrém salónku 
příprava dětí na první svatou zpověď a 
první svaté přijímání 
- od 19 hod. ve videosále Teologický 
klub. 

 
Ve čtvrtek 5. května:  

- od 15.45 hod. dramatický kroužek pro 
děti 
- od 17 hod. všechna náboženství - 
skončí v 17.50 hod., aby se děti a rodiče 
mohli zúčastnit následné mše svaté 
- od 18 hod. slavnostní mše svatá  
- od 19 hod. ve videosále společenství 
mladší mládeže  
- od 19 hod. v kryptě modlitby za děti a 
vnoučata 
- setkání nově pokřtěných od 19 hod. na 
faře 
- od 20 hod. kontemplace v kryptě. 



 V pátek 6. května: 
- pokračuje program devíti prvních pát-
ků Roku milosrdenství, tentokrát vedený 
II. pražským vikariátem. Po mši svaté v 18 
hod. bude katecheze na téma Boží milosr-
denství a hodinová adorace. Příležitost ke 
svátosti smíření, bude od 17 hod. a bě-
hem celé adorace. 

 

 Od pátku do neděle odjíždějí starší děti a 
mládež s otcem Janem na předsvatodušní 
duchovní obnovu do Jesenice, prosíme o 
modlitbu. 

 

 Příští neděli 8. května: 
- po ranní mši svaté bude farní kafe 
- od 19.30 hod. příprava na biřmování 

 
 Biřmování v naší farnosti bude v so-
botu 14. května při mši svaté v 18 hod. Pak 
bude následovat farní agapé. 

Bližší informace a přihlášky na jednotlivé ak-
ce jsou u otce Jana nebo na našich web 
stránkách ve složce „AKTIVITY/AKCE 
PRO DĚTI A MLÁDEŽ“ 
 Sobotní výlety pro děti  

 další výlet bude v sobotu 28. května  

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

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

 pokud chcete jet společně (včetně před-
programu, což je doporučováno), napište 
do poznámky, že chcete jet v autobuse 
s P. Janem Houkalem 

 Letní farní tábor pro děti na Marián-
ské od 22. do 29. srpna 2016 

 přihlášky u otce Jana nebo na farním we-
 bu 
 Letní turistická „čundrovýprava“ pro 

starší děti a mládež 8. - 13. srpna 2016  

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.  
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