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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela 

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

28. května 2017 –  7. neděle velikonoční 
Den modliteb za sdělovací prostředky 

 

1. čtení: Skutky apoštolů, kap. 1, verš 12–14 
Jednomyslně setrvávali v modlitbách.   

Odpověď k žalmu: Aleluja, aleluja, aleluja 

2. čtení: 1. list sv. Petra, kap. 4, verš 13–16 
Když musíte snášet urážky pro Kristovo jméno, blaze vám. 

Evangelium: Jan, kap. 17, verš 1–11a 
Otče, oslav svého Syna. 
 

Jako bylo o velikonočních svátcích příčinou naší radosti zmrtvýchvstání Páně, tak je důvodem naší ny-
nější radosti jeho nanebevstoupení. Připomínáme si a náležitě oslavujeme den, kdy byla naše nepatrná 
přirozenost povýšena v Kristu nad všechny andělské sbory a nad všechny nejvyšší mocnosti a usedla po 
pravici Boha Otce. To, co z našeho Vykupitele bylo viditelné, skrylo se ve svátostech. A aby víra byla 
ještě lepší a pevnější, vystřídalo viditelnou přítomnost jeho učení; jeho autoritou se má řídit srdce věřících 
osvícené nebeskými paprsky. Jestliže se nám Boží Syn jako člověk stal vzdálenějším, nevýslovným způ-
sobem nám začal být bližší svým božstvím.                                                                            sv. Lev Veliký 
 

Tento týden si připomínáme: 30. května  památku sv. Zdislavy 
 31. května  Svátek Navštívení Panny Marie  
   1. června  památku sv. Justina, mučedníka 
   2. června  sv. Marcelina a Petra, mučedníků  

  3. června  památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků 
 

Příští neděli bude Slavnost Seslání Ducha Svatého. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:  
1. čtení:  Skutky apoštolů, kap. 2, verš 1–11 
2. čtení: 1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 12, verš 3b–7.12–13 
Evang.: Jan, kap. 20, verš 19–23 
 

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE 
Neděle: 9, 11, 18 hod. 
Pondělí až sobota: 8, 18 hod. 
Společně se modlíme růženec ve čtvrtek a v sobotu 
v 17.30 hod. 
V květnu je denně po večerní mši svaté májová po-
božnost, v červnu pobožnost k Nejsvětějšímu 
Srdci Páně se svátostným požehnáním 
Na tento pátek připadá 1. pátek v měsíci.  
Adorace bude ve čtvrtek půl hodiny po večerní mši 
svaté, v pátek půl hodiny po ranní mši svaté, od 17 
hod. a půl hodiny po večerní mši svaté 

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



 Tuto neděli 28. května  

- od 19.15 hod. v besídce příprava na 
biřmování 
- od 19.30 hod. modlitby chval v kryptě 
organizované naší mládeží. 



 V pondělí 29. května: 
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře 
pro mládež 
-  od 19 hod. ve videosále Literatura a 
duchovní život.  

 

 V úterý 30. května: 
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při 
úklidu kostela 
- od 19 hod. na faře Filosoficko-
teologický seminář 
- od 19 hod. v besídce zkouška chrámového 
sboru Cantores Cordis a v modrém salónku 
zkouška kapely Hroši 
- od 19.30 hod. koncert duchovní hudby 
pražských základních uměleckých škol 
ZUŠ Open.  



 Ve středu 31. 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 1. června: 
- od 17 hod. všechna náboženství 
- od 19 hod. ve videosále společenství 
mládeže 
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek  

- od 19.30 hod. na faře setkání nově 
pokřtěných 

- od 20 hod. kontemplace v kryptě.
 

 V sobotu 3. června (vigilie slavnosti Seslání 
Ducha Svatého) při mši svaté od 18 hod. 
bude v naší farnosti biřmování v naší 
farnosti. Svátost bude udělovat Mons. Karel 
Herbst. Poté následuje malé pohoštění 
zejména pro biřmovance a jejich blízké.  

Provázejme naše biřmovance modlitbou. 


 Příští neděli 4. června bude slavnost 
Seslání Ducha Svatého.  



 V pátek 9. června se bude konat Noc 
Kostelů. Program akce na samostatných 
plakátech. Pokud je někdo ochoten pomoci 
při organizaci, nechť se co nejdříve přihlásí 
v sakristii. 



 Z červnových akcí zvlášť připomínáme: 

- v pátek 9. června Noc kostelů 

- v sobotu 10. června od 9 hod. v besídce 
pořádá jedno z našich společenství žen 
duchovní obnovu pro ženy (s otcem 
Janem), obnova bude zakončena mší svatou 
ve 13 hod.  

- v sobotu 17. června farní poutní zájezd na 
Kuks, do Malých Svatoňovic a Suchého 
dolu  

- v neděli 18. června při mši svaté od 11 hod. 
první svaté přijímání 

- 23. června poutní slavnost našeho 
kostela, hlavní poutní mše svatá od 18 hod.  

- 25. června od 14 hod. farní odpoledne. 


 V chodbě u krypty probíhá výstava „Josef 
kardinál Beran. Mezi svobodou a 
totalitou“. Výstava je uspořádána k 70. 
výročí jmenování Josefa kardinála Berana 
arcibiskupem pražským a potrvá do 27. září. 
Přístupná je každý čtvrtek, pátek a neděli od 
14 do 17.45 hod. a sobotu od 9 do 14 hod. 

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   

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

www.srdcepane.cz  
 
 
 

http://www.srdcepane.cz/

