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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela 

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

11. září 2016  –  24. neděle v mezidobí 
 

1. čtení: 2. kniha Mojžíšova, kap. 32, verš 7–11.13–14 
Hospodin se slitoval a nedopustil neštěstí, kterým hrozil. 

Odpověď k žalmu: Pane, smiluj se, neboť jsme zhřešili proti tobě 

                       nebo: Nevzpomínej, Pane, na naše hříchy 

2. čtení: 1. list sv. Pavla Timotejovi, kap. 1, verš 12–17 
Kristus přišel, aby zachránil hříšníky. 

Evangelium: Lukáš, kap. 15, verš 1–32 
        V nebi bude radost nad hříšníkem, který se obrátí 
 

Pokorného Bůh chrání a osvobozuje, pokorného miluje a poskytuje mu útěchu. K pokornému se sklání. 
Pokorného zahrnuje svojí velkou milostí a skrze hluboké ponížení ho povznáší ke slávě. Pokornému 
vyjevuje svá tajemství, láskyplně ho k sobě připoutává a hostí. Pokorného žádné nactiutrhání nerozruší, 
neboť je zakotven v Bohu, nikoliv ve světě. Nedomnívej se, že jsi udělal kdovíjak velký duchovní 
pokrok, jestliže se upřímně nepovažuješ za nejposlednějšího ze všech.                 z knihy Následování Krista 
 

Tento týden si připomínáme:   12. září Jméno Panny Marie 
 13. září památku sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve 
 14. září svátek Povýšení svatého kříže 
 15. září památku Panny Marie Bolestné 
 16. září  památku sv. Ludmily, mučednice 
 17. září sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníky 

       a sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve 
 

Příští neděli bude 25. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:  
1. čtení: Amos, kap. 8, verš 4–7 
2. čtení: 1. list sv. Pavla Timotejovi, kap. 2, verš 1–8 
Evang.:   Lukáš, kap. 16, verš 1–13 
 

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE 
Neděle: 9, 11, 18 hod. 
Pondělí až sobota: 8, 18 hod. 
Ve čtvrtek a v sobotu od 17.30 hod. je společná 
modlitba růžence 

V pátek po večerní mši svaté je půlhodinová tichá 
adorace  

Bože, tys všechno stvořil a všechno řídíš; ujmi se nás, ať poznáme tvou moc a dobrotu, 

 a dej nám sílu, abychom ti mohli sloužit nerozděleným srdcem.

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



 Tuto neděli 11. září bude po ranní mši 
svaté od 10 hod. farní kafe. 



 V pondělí 12. září pokračují od 18.45 hod. 
v besídce Rozhovory o víře pro mládež; 
jsou určeny pro kategorii náctiletých (tedy i 
například i pro ty starší děti, které se nemo-
hou účastnit čtvrtečního náboženství). 



 V úterý 13. září: 
-  po večerní mši svaté prosíme o pomoc při 
úklidu kostela 
- od 19 hodin v besídce zkouška chrámové-
ho sboru Cantores Cordis.   

 
 Ve středu 14. září pokračuje od 19 hod. 
Teologický klub; koná se každou druhou 
středu dle vyhlášení ve videosále a je určen 
pro všechny zájemce o teologii. 



 Ve čtvrtek 15. září: 
- od 17 hod. všechna náboženství; 
- od 19 hod. modlitby matek v kryptě 
- od 19.30 hod. ve videosále přednáška po-
řádaná ve spolupráci s kulturním spolkem 
Aachen-Prag a Nadačním fondem Karla Har-
tiga s názvem Karel IV. - Praha a Cáchy - 
kulturní a duchovní propojení obou měst 
dříve a nyní 
- od 20 hod kontemplace v kryptě.  



 V pátek 16. září bude večerní adorace po 
mši svaté – z iniciativy naší starší mládeže – 
prodloužená mimořádně až do půlnoci.   



 Příští neděli 18. září: 
- od 16 bod. zahajuje ve videosále Farní 
akademie svůj již VI. ročník přednáškou 
P. Petra Beneše s názvem Franz  Kafka: 
Věříte, že jsem bez viny? (Má Kafka co 
říci k tématu milosrdenství?) 
- od 19. 30 hod. modlitby chval v kryptě 
organizované naší mládeží. 





 V sobotu 24. září se uskuteční první le-
tošní podzimní výlet pro děti. Sraz v 8.40 
hod. za kostelem (nebo už od 8 hod. na 
mši svaté). Bližší informace budou upřes-
něny. 



Kromě těchto postupně začnou i další 
následující farní aktivity: 

 Katechumenát: každý čtvrtek od 19.30 
hod. na faře (počínaje 22. zářím) 

 Literatura a duchovní život: každé dru-
hé pondělí od 19 hod. (počínaje ponděl-
kem 3. října) 

 Setkání seniorů: každé druhé úterý od 9 
hod. (počínaje úterkem 27. září) 

 Společenství mladší mládeže: každý 
čtvrtek od 19 hod. (začne začátkem října, 
termín prvního setkání bude vyhlášen) 

 Společenství starší mládeže: každou 
druhou středu od 19 hod. (začne koncem 
září, termín prvního setkání bude vyhlá-
šen) 

 Dramatický kroužek pro děti: každý 
čtvrtek od 15.30 hod. (začne v průběhu 
září, termín prvního setkání bude vyhlá-
šen) 

 Filozoficko-teologický seminář: každé 
druhé úterý od 19 hod. (další setkání 
v úterý 20. září na faře) 

 Kurzy alfa: každé úterý od 19 hod. (od 
10. října) 

 Příprava na první svaté přijímání: Bliž-
ší informace u otce Jana 

 Příprava na biřmování: bližší informace 
u otce Jana. 

FLORENSKIJ, P.: Sůl země. Poutavý živo-
topisný portrét otce Isidora, mnicha, jenž 
nám připomíná sv. Františka z Assisi. Všech-
no v něm bylo hodno obdivu – láska, mír-
nost i pokora, hlavně jasná mysl mírumilov-
nost a duchovnost.                               C 425 
Půjčujeme v neděli od 10 do 11 a ve středu od 16 h  

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

www.srdcepane.cz 
Pouze pro vnitřní potřebu farnosti. 
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