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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela 

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

5. února 2017  –  5. neděle v mezidobí 
 

1. čtení: Izaiáš, kap. 58, verš 7–10 
Vyrazí tvé světlo jak zora. 

Odpověď k žalmu: Spravedlivý zazáří v temnotách jako světlo 

2. čtení: 1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 2, verš 1–5 
Hlásal jsem vám svědectví ukřižovaného Krista. 

Evangelium: Matouš, kap. 5, verš 13–16 
Vy jste světlo světa. 

 

Ti, kteří vstoupili do duchovního boje, musí neustále bránit své myšlení před přívaly rozmanitých 
hnutí, aby mysl dokázala rozlišovat myšlenky, které jí napadají. Ty, které jsou dobré a poslané od 
Boha, musí uložit do sklepení paměti, a ty, které jsou špatné a od zlého ducha, vyhodit ze 
zásobáren přirozenosti. Vždyť když je moře klidné, vidí rybáři až na dno, takže jim téměř žádná 
ryba neunikne. Když však je moře bičováno větry, skryjí rozbouřené vlny všechno, co by jinak za 
klidného bezvětří bylo výtečně vidět. V takové situaci je veškeré umění rybářů marné.  
                     Diadoch z Fótiky, biskup 
 

Tento týden si připomínáme: 6. února památku sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků 
 8. února sv. Jeronýma Emilianiho 

 a sv. Josefínu Bakhitu, pannu 
10. února sv. Scholastiku, pannu 

11. února Pannu Marii Lurdskou – světový den nemocných 

 

Příští neděli bude 6. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:  
1. čtení:  kniha Sirachovcova, kap. 15, verš 16–21 (řec. 15–20) 
2. čtení:  1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 2, verš 6–10 
Evang.:  Matouš, kap. 5, verš 17–37 

 

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE 
Neděle: 9, 11, 18 hod. 
Pondělí až sobota: 8, 18 hod. 
Společně se modlíme růženec ve čtvrtek a v so-
botu v 17.30 hod.  
V pátek po večerní mši svaté je půlhodinová  
tichá adorace 

Všemohoucí Bože, opatruj nás – svůj lid – s otcovskou láskou;  
a protože nemáme oporu jinde, než v naději na tvou milost, chraň nás stále svou mocí. 

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je 
vždy půl hodiny před každou mší sva-
tou a během adorací 
 



 Tuto neděli 5. února: 
- od 19.30 hod. modlitby chval v kryptě 
organizované naší mládeží. 


 V pondělí 6. února: 
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře 
pro mládež 
- od 19 hod. ve videosále Literatura a 
duchovní život. 

 
 V úterý 7. února: 
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při 
úklidu kostela 
- od 19 hod. v besídce zkouška chrámového 
sboru Cantores Cordis a v modrém salónku 
kapely Hroši 
- od 19 hod. Filosoficko-teologický 
seminář. 


 Ve středu 8. února: 
- od 18 hod. mše svatá doprovázená 
kapelou Srdcaři  
- od 19 hod. ve videosále společenství 
mladých. 


 Ve čtvrtek 9. února: 
- od 17 hod. všechna náboženství 
- od 19 hod. modlitby matek v kryptě 
- od 19 hod. ve videosále společenství 
mladých  
- od 19.30 hod. na faře setkání 
katechumenů 
- od 20 hod. kontemplace v kryptě. 


 Příští neděli 12. února:  
- po ranní mši svaté od 10 hod. farní kafe, 
kdo můžete, doneste prosím něco ke 
společnému občerstvení 
- od 16 hod. ve videosále pokračuje farní 
akademie přednáškou P. Prof. JUDr. Jiřího 
Raimunda Tretery OP „K čemu je církevní 
právo?“ 
-  od 19 hod. ve videosále společenství žen 

 
Prosím přihlašujte se na následující letní akce 
pro děti a mládež pořádané naší farností.  
Přihlášky a bližší informace na webu a u otce 
Jana. 

 Turistická, poznávací a poutní 
velkovýprava pro starší děti a mládež 
„Slovinsko 2017“ od 24. července do 5. 
srpna  

 Čundrovýprava pro starší děti a mládež 
„Lužické hory 2017“ od 14. do 19. srpna 

 Dětský tábor „Rokytnice 2017“ od 26. 
srpna do 2. září  

 Od pondělí 9. ledna bylo zřízeno Výdejní 
místo potravinových a hygienických 
balíčků. Potravinové a hygienické balíčky 
pro sociálně slabé rodiny s dětmi, lidi bez 
domova a lidi ohrožené ztrátou bydlení 
budou k vyzvednutí každé pondělí od 11 do 
13 hod. v zahrádce za kostelem. Tato pomoc 
se předpokládá v rozmezí 2 až 3 měsíců.  

 Farní charita spustila nové webové 
stránky www.srdcepane.charita.cz 

SCARAMELLI, G. B.: Pravidla pro rozlišová-
ní duchů. Kniha zachycuje úvahy na živé téma 
rozlišování dobrého a zlého. Jde o rozlišování na 
úrovni rozumu a vůle.                                N 137 
AKVINSKÝ, Tomáš: O Boží moci I. Jedná se 
mimořádné metafyzické dílo v rámci Tomášova 
myslitelského vývoje. Dílo vzniklo v Římě 
v letech 1265-1266.                                 N 218 I 
WENZL, R. – HEYING, T.: Nejsilnější 
zbraň. Otec Emil Joseph Kapaun, americký vo-
jenský kaplan s českými kořeny, je jednou ze 
světlých postav korejského konfliktu v 50. letech 
minulého století. Od roku 1993 probíhá jeho 
kanonizační proces.                                  A 1957 
DODARO, R.  edit. Setrvat v pravdě Kristově. 
Manželství a svaté přijímání v Katolické církvi. 
Seznámení s mimořádnou synodou biskupů o 
rodině.                                                         O 68 
Půjčujeme 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  
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