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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela  

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

29. května 2016  –  9. neděle v mezidobí 
 

1. čtení: 1. kniha Královská, kap. 8, verš 41–43 
Jestliže přijde cizinec, vyslyš ho! 

Odpověď k žalmu: Budete mými svědky až na konec země 

2. čtení: list sv. Pavla Galaťanům, kap. 1, verš 1–2.6–10 
Kdybych ještě i teď chtěl být pěkný u lidí, nebyl bych Kristovým služebníkem. 

Evangelium: Lukáš, kap. 7, verš 1–10 
Ani v izraelském národě jsem nenašel takovou víru! 

 

Ve tvých svátostech tě, Pane, denně objímáme a přijímáme tě do svého srdce; dopřej nám, ať na 
sobě zakusíme vzkříšení, v něž doufáme. Milostí křtu máme ve svém těle ukrytý tvůj poklad; ať ho 
rozmnožuje účast na hostině tvých svátostí, dej nám, ať se radujeme v tvé milosti. Nosíme, Pane, ve 
svém srdci tvou památku z tvého duchovního stolu; kéž ji vlastníme v plnosti, až přijdeš obnovit 
všechno. Kéž skrze duchovní krásu, kterou v naší smrtelnosti budí tvá nesmrtelná vůle, poznáme, jak 
veliká krása je nám dána.                                                                                           modlitba sv. Efréma  
 

Tento týden si připomínáme: 30. května památku sv. Zdislavy   
 31. května svátek Navštívení Panny Marie 
   1. června památku sv. Justina, mučedníka  
   2. června sv. Marcelina a Petra, mučedníky 
   3. června slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA       

  4. června památku Neposkvrněného Srdce Panny Marie 
 

Příští neděli bude 10. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:  
1. čtení: 1. kniha Královská, kap. 17, verš 17–24 
2. čtení: list sv. Pavla Galaťanům, kap. 1, verš 11–19 
Evang.:  Lukáš, kap. 7, verš 11–17 
 

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 a v červnu pobožnost k 
Nejsvětějšímu Srdci Páně se svátostným požehná-
ním 
Ve čtvrtek a v sobotu od 17.30 hod. je společná mod-
litba růžence 

V pátek po večerní mši svaté je půlhodinová tichá 
adorace 

Bože, náš nebeský Otče, dovoláváme se tvé prozřetelnosti, jejíž záměry nikdo nemůže zmařit, a prosíme: odvrať od nás všechno, co 
nám škodí, a všechno, co nám dáváš, ať nám prospívá. 

 

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

 



 Tuto neděli 29. května: 
- od 19.30 hod. v kryptě modlitba chval 
organizovaná našimi mladými. 

 

V pondělí 30. května: 
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře 
pro mládež. 



V úterý 31. května: 
-  od 9 hod. v besídce setkání seniorů 
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při 
úklidu kostela 
- od 19 hod. zkouška chrámového sboru 
Cantores Cordis. 

 

Ve středu 1. června: 
- 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 2. června: 
- od 15.45 hod. dramatický kroužek pro 
děti 
- od 17 hod. všechna náboženství   
- od 19 hod. ve videosále společenství mla-
dší mládeže  
- od 19 hod. v kryptě modlitby za děti a 
vnoučata 
- od 20 hod. kontemplace v kryptě. 

 
 V pátek 3. června bude poutní slavnost na-
šeho kostela, slavnostní mši svatou od 18 
hod. bude celebrovat P. Zdenek Wasserbauer, 
generální vikář, a doprovodí chrámový sbor 
Cantores Cordis. Zároveň jde o další z devíti 
prvních pátků Roku milosrdenství, tento-
krát spojený s poutí III. pražského vikariátu. 
Po mši svaté od 18 hod. bude katecheze na 
téma Boží milosrdenství a hodinová adorace. 
Příležitost ke svátosti smíření, bude od 17 
hod. a během celé adorace. 



 V sobotu 4. června bude farní poutní a po-
znávací zájezd do Rumburka a Horní Luži-
ce. Odjíždět budeme v 7.30 hod. z parkoviště za 
kostelem, předpokládaný návrat v 19.30 hod. 
tamtéž. Cena 500,- Kč na dopravu a vstupné. 
Doporučujeme sjednat si cestovní zdravotní při-

pojištění na tento den a vzít si přiměřené kapes-
né v Eurech. 



 Příští neděli 5. června: 
- bude mše svatá v 11 hod. pro rodiny 
s dětmi, při níž několik dětí naší farnosti při-
stoupí k prvnímu svatému přijímání. 



 V neděli 26. června zveme všechny farníky do 
prostor zahrady na farní odpoledne. 



 Ve čtvrtek 30. června bude v 18 hod. mše sva-
tá ke konci školního roku. 



ALFA kurzy  4. 10. 2016 -  6. 12.  2016 

Naše farnost bude od září  pořádat již 5. běh 
kurzů ALFA, určených pro každého, kdo hledá 
svoji duchovní cestu a chce se seznámit s 
křesťanstvím nebo si klade otázky o smyslu 
života. Kurzy jsou určeny ale i pro toho, kdo se 
v průběhu života vzdálil od víry a chce se k ní 
vrátit. S případnými dotazy se obracejte na 
vedoucí kurzů ALFA Danu Muškovou 
telefonicky 736 767 510 nebo e-mailem: 
srdcepane@seznam.cz, k účasti je třeba se 
přihlásit předem. ALFA kurzy jsou zdarma. 

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

 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, napište do po-
známky, že chcete jet v autobuse s P. Janem 
Houkalem 

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

 Letní turistická „čundrovýprava“ pro 
starší děti a mládež 8. - 13. srpna 2016 

ŠEBEK, J.: Papežové moderního věku. Autor 
přibližuje čtenáři Vatikán od Pia IX. po Františ-

ka a jeho vztah k českým zemím.               H202 

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.  

 
 

mailto:srdcepane@seznam.cz
http://www.srdcepane.cz/

