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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela 

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

14. května 2017  –  5. neděle velikonoční 
 

1. čtení: Skutky apoštolů, kap. 6, verš 1–7 
Vyvolili sedm mužů plných Ducha svatého. 

Odpověď k žalmu: Hospodin je milosrdný a milostivý 

2. čtení: 1. list sv. Petra, kap. 2, verš 4–9 
Vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo. 

Evangelium: Jan, kap. 14, verš 1–12 
     Já jsem cesta, pravda a život. 

 

Buď tedy, člověče, vskutku Boží obětí i Božím obětníkem. Nepromarni to, co ti dala a svěřila 
Božská moc. Přioděj se rouchem svatosti, opásej pásem čistoty. Pokrývkou tvé hlavy ať je Kris-
tus. Kříž ať stále spočívá na hradbě tvého čela. Na srdce si polož posvátnou pečeť Boží pravdy. 
Stále zapaluj vonné kadidlo modlitby. Chop se meče Ducha. A postav oltář svého srdce. Tak 
s důvěrou v Boha připrav své tělo k oběti. Bůh hledá víru, nikoli smrt. Žízní po modlitbě, nikoli 
po krvi. Chce být usmířen vůlí, ne zabitím.                                                             sv. Petr Chryzolog  
 

Tento týden si připomínáme: 16. května  sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlav-
ního patrona Čech 

 18. května  sv. Jana I., papeže a mučedníka  
 20. května  sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze 
   sv. Bernardina Sienského, kněze 
 

Příští neděli bude 6. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:  
1. čtení:  Skutky apoštolů, kap. 8, verš 5–8.14–17 
2. čtení:  1. list sv. Petra, kap. 3, verš 15–18 
Evang.: Jan, kap. 14, verš 15–21 
 

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

Bože, tys nám poslal Vykupitele a přijímáš nás za své syny; 
pohlédni na nás s otcovskou láskou a dej, aby všichni, kdo věří v Krista, dosáhli pravé svobody a věčného dědictví. 

Příležitost ke sv. zpovědi je půl hodiny před 
každou mší sv. a během adorací, na požádání 
i jindy 

 



 Tuto neděli 14. května:  
- svatojánská sbírka na arcidiecézi 
- po ranní mši svaté od 10 hod. farní kafe  
- od 19 hod. ve videosále setkání žen  
-  od 19.15 hod. v besídce příprava na 
biřmování 
- od 19.30 hod. v kryptě modlitby chval 
organizovaná naší mládeží



 V pondělí 15. května: 
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře 
pro mládež 
-  od 19 hod. ve videosále Literatura a 
duchovní život.  

 

 V úterý 16. května: 
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při 
úklidu kostela 
- od 19 hod. v besídce zkouška chrámového 
sboru Cantores Cordis a v modrém salónku 
zkouška kapely Hroši.  



 Ve středu 17. května: 
- od 16.15 hod. v modrém salónku příprava 
na první svaté přijímání 
- mši svatou od 18 hod. doprovodí kapela 
Srdcaři 
- od 19 hod. ve videosále setkání mladých. 


 Ve čtvrtek 18. května: 
- od 17 hod. všechna náboženství 
- od 18 hod. zahájí mší svatou generální 
vikář Mons. Zdenek Wasserbauer výstavu 
„Josef kardinál Beran. Mezi svobodou a 
totalitou“. Výstava v prostoru chodby u 
krypty je uspořádána k 70. výročí jmenování 
Josefa kardinála Berana arcibiskupem 
pražským a potrvá do 27. září. Navštívit ji 
bude možno každý čtvrtek, pátek a neděli od 
14 do 17.45 hod. a sobotu od 9 do 14 hod. 
- od 19 hod. ve videosále společenství 
mládeže  
- nekonají se modlitby matek  

- od 19.30 hod. na faře setkání nově 

pokřtěných 

- od 20 hod. kontemplace v kryptě.


 Příští neděli 21. května:   
- od 11 hod. mše svatá zvlášť pro rodiny 
s dětmi, doprovázená kapelou Hroši 
- od 16 hod. pokračuje farní akademie 
přednáškou Mgr. Jaromíra Odrobiňáka, 
jáhna, psychoterapeuta a nemocničního 
kaplana „Duchovní doprovázení 
psychicky nemocných“ 
-  od 19.15 hod. v besídce příprava na 
biřmování. 


 V sobotu 17. června se uskuteční farní 
pouť na Kuks, do Malých Svatoňovic a 
Suchého dolu, přihlašovat se můžete 
v sakristii (prosíme o zaplacení zálohy 300 
Kč). 

Na základě naší žádosti nám byly Arcibiskup-
stvím pražským pro kalendářní rok 2017 po-
voleny čtyři účelové sbírky na opravu na-
šeho kostela, které jsou osvobozeny od po-
vinných odvodů arcibiskupství. Třetí sbírka 
proběhne při všech bohoslužbách na první 
říjnovou neděli, tj. 1. října 2017. Prosíme, 
pamatujte na tuto prosbu o finanční pomoc 
farnosti. Všem dárcům předem děkujeme.  

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

 Předsvatodušní duchovní obnova pro 
starší děti a mládež „Jesenice 2017“ od 26. 
do 28. května  

 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   

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

www.srdcepane.cz  
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