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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela  

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

30. října 2016  –  31. neděle v mezidobí 
 

1. čtení: kniha Moudrosti, kap. 11, verš 22 až kap. 12, verš 2 
Máš slitování se vším, vždyť miluješ všechno, co je. 

Odpověď k žalmu: Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi 

2. čtení: 2. list sv. Pavla Soluňanům, kap. 1, verš 11 až kap. 2, verš 2 
Jméno Kristovo bude oslaveno skrze vás a vy budete oslaveni skrze něho. 

Evangelium: Lukáš, kap. 19, verš 1–10 
Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo. 

Vidíme, že i smrt může být ziskem a život trestem. Co je pro nás Kristus, ne-li smrt těla a duch, 
který dává život? A proto je třeba zemřít s Kristem, abychom s ním žili. Buďme ochotni denně 
umírat a zvykejme si na to, aby se naše duše tímto odloučením učila zbavovat toho, po čem touží 
tělo, a jako by byla na výšině, kam už nedosáhnou pozemské vášně a nemohou ji strhnout k sobě, 
aby přijímala podobu smrti, a tak nepropadla jejímu trestu. Neboť zákon těla je v rozporu se zá-
konem ducha a chce nás podrobit zákonu hříchu. Jaký je na to lék? Máme lékaře, užívejme lék. 
Naším lékařem je Kristova milost a tělem propadlým smrti je naše tělo.                         sv. Ambrož  

Tento týden si připomínáme:      31. října  sv. Wolfganga, biskupa 
 1. listopadu Slavnost VŠECH SVATÝCH  
 2. listopadu  VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 

 3. listopadu sv. Martina de Porres, řeholníka   

 4. listopadu památku sv. Karla Boromejského, biskupa 
 

Příští neděli bude 32. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:  
1. čtení: 2. kniha Makabejská, kap. 7, verš 1–2 a 9–14 
2. čtení: 2. list sv. Pavla Soluňanům, kap. 2, verš 16 až kap. 3, verš 5 
Evang.: Lukáš, kap. 20, verš 27–38 
 

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE 
Neděle: 9, 11, 18 hod. 
Pondělí až sobota: 8, 18 hod. 
V říjnu se modlíme růženec denně v 17.30 hod. 
Na tento pátek připadá 1. pátek v měsíci. Ado-
race bude ve čtvrtek půl hodiny po večerní mši 
svaté a v pátek od 17 do 17.50 hod. a půl hodiny 
po večerní mši svaté     

Všemohoucí a milosrdný Bože, ty nám dáváš všechnu potřebnou milost, abychom ti mohli správně a věrně sloužit; zbav nás 
všeho, co nám brání v plnění tohoto našeho poslání, ať bezpečně směřujeme k svému cíli a splní se na nás tvá zaslíbení. 

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



 Minulou neděli se při sbírce na misie 
při všech bohoslužbách vybrala částka 
55.895 Kč. 

 

  V pondělí 31. října:  
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře 
pro mládež; jsou určeny pro kategorii nácti-
letých (tedy i například i pro ty starší děti, 
které se nemohou účastnit čtvrtečního nábo-
ženství) 
- od 19 hod. ve videosále přednáška z cyklu 
Literatura a duchovní život. 



 V úterý 1. listopadu: 
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při 
úklidu kostela 
-  od 19 hod. na faře Filosoficko-
teologický seminář 
- od 19 hod. ve videosále další setkání kur-
zů Alfa 
- od 19 hod. v besídce zkouška chrámového 
sboru Cantores Cordis a v modrém salónku 
kapely Hroši.    



 Ve středu 2. listopadu: 
- kromě dvou obvyklých mší svatých 
v kostele bude ještě od 16 hod. mše svatá 
za zemřelé v kapli sv. Václava s následnou 
modlitbou za zemřelé na Vinohradském 
hřbitově (s otcem Petrem) 
-  mše svatá od 18 hod. bude doprovázená 
chrámovým sborem Cantores Cordis 
- od 19 hod. ve videosále společenství 
mladých. 



 Ve čtvrtek 3. listopadu: 
- od 17 hod. všechna náboženství 
- od 19 hod. modlitby matek v kryptě 
- od 19 hod. ve videosále společenství 
mladší mládeže 
- od 19.30 hod na faře setkání katechume-
nů   
- od 20 hod kontemplace v kryptě. 

 

 V pátek 4. listopadu při mši svaté od 18 
hod. bude generálním vikářem Mons. 
Zdenkem Wasserbauerem slavnostně 
uzavřena Svatá brána milosrdenství.  



 Příští neděli 6. listopadu: 
- bude sbírka na charitní činnost 
v arcidiecézi 
- od 19 hod. ve videosále společenství 
žen 
- od 19.30 hod. v besídce komorní reci-
tál Magdalény Mašlaňové - housle a Kate-
řiny Košťálové - klavír  
- od 19. 30 hod. modlitby chval v kryptě 
organizované naší mládeží. 



 Již dopředu připomínáme, že společen-
ský večer naší farnosti se uskuteční 14. 
ledna 2017 v sále Na Marjánce. Vstupenky 
bude možné zakoupit v průběhu prosince 
po nedělních bohoslužbách. Budeme moc 
rádi za jakýkoliv příspěvek či dar do tom-
boly. Výtěžek tohoto večera bude věnován 
na aktivity naší farní charity. Kontakt: 
ples.srdcepane@centrum.cz, 739 248 754 
Karolína Němcová 



Kromě těchto postupně začnou ještě další 
následující farní aktivity: 

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

 Příprava na biřmování: bližší informace 
u otce Jana. 

Jarní prázdniny na běžkách od 12. do 18. 
března 2017. Nabídka (pro starší děti a mlá-
dež) strávit jarní prázdniny společně na běž-
kách od neděle 12. března (odpoledne) do 
soboty 18. března (odpoledne). Místem koná-
ní bude Mariánská v Krušných horách. 
Přihlášky a bližší informace na webu a u otce 
Jana. 

Je otevřena v neděli od 10 do 11 a ve středu od 16 od 18 h 

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

www.srdcepane.cz  
 
 

mailto:ples.srdcepane@centrum.cz
http://www.srdcepane.cz/

