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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela  

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

25. září 2016  –  26. neděle v mezidobí 
 

1. čtení: Amos, kap. 6, verš 1a.4–7 
Kdo si hoví a prozpěvují, půjdou nyní do zajetí. 

Odpověď k žalmu: Veleb, duše má, Hospodina! 

2. čtení: 1. list sv. Pavla Timotejovi, kap. 6, verš 11–16 
Uchovej nauku až do slavného příchodu našeho Pána. 

Evangelium: Lukáš, kap. 16, verš 19–31 
Ty ses měl dobře už zaživa, Lazar naproti tomu špatně. Nyní se tu on raduje, a ty zakoušíš 
muka. 

 

Učme se tedy být moudří a uctívejme Krista tak, jak to chce on sám. Tomu, kdo je uctíván, je přece 
nejmilejší taková pocta, jakou si sám přeje, nikoliv taková, jakou si vymyslíme my. Tak například Petr se 
domníval, že bude pro Krista poctou, nedá-li si od něho umýt nohy; co chtěl, nebyla ovšem pocta, nýbrž 
něco opačného. Také ty prokazuj Bohu takovou poctu, jakou on sám v přikázáních stanovil, a majetku 
užívej ve prospěch chudých. Vždyť Bohu přece není třeba zlatých rouch, nýbrž zlatých duší. 
                                                                                                                                 sv. Jan Zlatoústý, biskup 
 

Tento týden si připomínáme: 26. září sv. Kosmu a Damiána, mučedníky 
 27. září památku sv. Vincence z Paula, kněze 
 28. září slavnost SV. VÁCLAVA, mučedníka, hlavního  patrona  
    českého národa 
 29. září  svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 
  30. září   památku sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 

1. října   památku sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve 
 

Příští neděli bude 27. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:  
1. čtení: Habakuk, kap. 1, verš 2–3 a kap. 2, verš 2–4 
2. čtení: 2. list sv. Pavla Timotejovi, kap. 1, verš 6–8.13–14 
Evang.: Lukáš, kap. 17, verš 5–10 
 

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 mod-
litba růžence; v říjnu se modlíme růženec denně od 
17.30 hod.  

V pátek po večerní mši svaté je půlhodinová tichá 
adorace 

Bože, ty ukazuješ svou všemohoucnost nejvíce tím, že se smilováváš a nenecháváš nás bez pomoci; posiluj nás svou 
milostí, abychom vytrvale usilovali o dosažení toho, co nám slibuješ, a došli do nebeské slávy. 

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

 
 
 



 Tuto neděli 25. září: 
-  je mše svatá v 11 hod. pro rodiny 
s dětmi  
- při všech bohoslužbách probíhá Svato-
václavská sbírka na církevní školství. 

 

  V pondělí 26. 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 27. září: 
- od 9 hod. setkání seniorů v besídce  
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při 
úklidu kostela 
- od 19 hodin v besídce zkouška chrámové-
ho sboru Cantores Cordis.   



 Ve čtvrtek 29. září: 
- od 17 hod. všechna náboženství; 
- od 19 hod. modlitby matek v kryptě 
-  od 19.30 hod. na faře setkání katechu-
menů  
- od 20 hod kontemplace v kryptě.  



 V pátek 30. září doprovodí mši svatou 
v 18 hod. švédský chrámový sbor města  
Ljusdal s následným koncertem.  



 Příští neděli 2. října: 
- od 16 hod. přednáška v rámci farní aka-
demie: sestra Edita Mendelová OP, zabýva-
jící se starokřesťanskou literaturou, tj. díly 
církevních Otců, spisovatelů a starých mni-
chů – pouštních Otců, bude přednášet na 
téma „Milosrdenství v díle Dorothea 
z Gazy“ 
- večerní mši svatou doprovodí slovinský 
sbor Studenec, následuje koncert 
- od 19 hod. ve videosále přípravné setkání 
společenství žen - Dámský večer, které by 
se konalo jednou měsíčně. 



Kromě těchto postupně začnou i další 
následující farní aktivity: 

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

 Společenství mladší mládeže: každý 
čtvrtek od 19 hod. (počínaje čtvrtkem 6. 
října) 

 Společenství starší mládeže: každou 
druhou středu od 19 hod. (začne ve stře-
du 5. října po rytmické mši svaté) 

 Dramatický kroužek pro děti: každý 
čtvrtek od 15.30 hod. (termín prvního se-
tkání bude vyhlášen) 

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

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

 Příprava na biřmování: bližší informace 
u otce Jana. 

 Podzimní duchovní obnova pro starší 
děti a mládež SLIVICE 2016 od 14. do 16. 
října. Přihlášky a bližší informace u otce Jana 
nebo na webu.  

Zveme všechny na pěší pouť do Staré Bo-
leslavi. Sraz v 6:25 v Letňanech na zastávce 
autobusu č. 302. V 6:35 odjezd autobusem č. 
302 na zastávku Vinořský hřbitov, odkud 
pokračujeme pěšky 12 km. V 10:00 se zú-
častníme mše svaté na náměstí ve Staré Bole-
slavi. Odjezd ze Staré Boleslavi zpět do Prahy 
je individuální. Tel. 602 201 707, Lukáš 

SUROŽSKIJ, A.: Smrt není zlá. Čtyři vyni-
kající promluvy na téma smrti a křesťanské 
naděje v posmrtný život. Skrze bolest ze smr-
ti a ztrátu blízkých se nám pootvírají dveře 
do věčnosti.                                         N 136 

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

www.srdcepane.cz 
Pouze pro vnitřní potřebu farnosti. 

 VYTISKL OTOKAR FASTER, VINOHRADSKÁ 28, 120 00 PRAHA 2, tel/fax/zázn. 222 517 634, mob. 604 438 141, e-mail tisk.faster@seznam.cz, www.faster.webzdarma.cz  
Neprodejné.
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