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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela 

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

8. října 2017  –  27. neděle v mezidobí 
 

1. čtení: Izaiáš, kap. 5, verš 1–7 
Vinicí Hospodina zástupů je dům Izraele. 

Odpověď k žalmu: Pane, ukaž nám své milosrdenství! 

2. čtení: list sv. Pavla Filipanům, kap. 4, verš 6–9 
Bůh, dárce pokoje, bude s vámi. 

Evangelium: Matouš, kap. 21, verš 33–43 
Vinici pronajme jiným vinařům. 

 

A kromě toho přinášejme ovoce, které je známkou obrácení. A milujme bližní jako sebe. Mějme 
lásku a pokoru a podporujme potřebné, protože to očišťuje duši od poskvrny hříchů. Vždyť lidé 
všechno, co zanechají na tomto světě, ztratí; s sebou si však ponesou odměnu za lásku a za to, co 
darovali potřebným; za to dostanou od Boha štědrou odměnu a odplatu.  Nechtějme být chytří a 
moudří podle lidských měřítek, ale spíše buďme prostí, pokorní a čistí. Nikdy nemáme toužit po 
tom, abychom převyšovali druhé, ale spíše buďme služebníky a buďme podřízení každému 
lidskému zřízení kvůli Bohu. A na všech, kdo takto jednají a vytrvají až do konce, spočine Duch 
Páně a učiní si v nich příbytek; budou syny nebeského Otce, jehož skutky konají, a jsou bratrem, 
sestrou i matkou našeho Pána Ježíše Krista.                                                        z listu sv. Františka 
 

Tento týden si připomínáme:  9. října  sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků 
    sv. Jana Leonardiho, kněze 
 11. října  sv. Jana XXIII, papeže 
 12. října  sv. Radima, biskupa 
 14. října  sv. Kalista I., papeže a mučedníka 
 

Příští neděli bude 28. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení: 
1. čtení: Izaiáš, kap. 25, verš 6–10a 
2. čtení: list sv. Pavla Filipanům, kap. 4, verš 12–14.19–20 
Evang.:  Matouš, kap. 22, verš 1–14 
 

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. 
V pátek po večerní mši svaté je půlhodinová ti-
chá adorace 

Všemohoucí Bože, náš nebeský Otče, ty ve své štědrosti dáváš prosícím více, než si zasluhují a žádají; smiluj se 
nad námi, zbav nás všeho, co tíží naše svědomí, a daruj nám i to, oč se ani neodvažujeme prosit.

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je 
vždy půl hodiny před každou mší svatou a 
během adorací 



 Minulou neděli se při třetí účelové sbírce 
na opravu kostela vybrala částka 72.609 Kč. 



 Tuto neděli 8. října: 
- od 10 hod. po ranní mši svaté farní kafe 
- od 16 hod. ve videosále pokračuje farní 
akademie přednáškou ThDr. Petra Jana 
Vinše, starokatolického duchovního a gene-
rálního sekretáře Ekumenické rady církví v 
ČR, „Možnosti a hranice ekumenické 
spolupráce“ 
- po večerní mši svaté v besídce setkání 
pastorační a ekonomické rady farnosti 
- od 19.15 hod. ve videosále společenství 
žen. 

 

 V pondělí 9. října: 
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře 
pro mládež. 

 

 V úterý 10. října: 
-  od 9 hod. v besídce setkání seniorů 
- 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 
-  od 19 hod. ve videosále kurzy ALFA. 



 Ve středu 11. října  od 19 hod. ve videosále 
Teologický klub. 



 Ve čtvrtek 12. října: 
- od 17 hod. všechna náboženství 
- od 19 hod. společenství mladší mládeže 
- od 19 hod. setkání katechumenů na 
faře 
- od 19.30 hod. v kryptě modlitby matek. 
 - od 20 hod. kontemplace v kryptě, která 
tentokrát začne již od 19 hod. v modrém 
salónku seminářem o duchovním životě a 
kontemplaci. 



 Od pátku 13. října do neděle 15. října 
proběhne Podzimní duchovní obnova pro 

starší děti a mládež v Čáslavi. Kdo by se 
ještě chtěl přihlásit, ať se obrátí na otce Jana. 

Vzadu v kostele jsou k dispozici misijní 
kalendáře, obsahující složenku, na kterou  
můžete zaslat dar, kterým podpoříte misie. 

Výhled farních akcí pro děti a mládež na jaro 
2018 
 Jarní prázdniny na běžkách od 4. do 10. 
února nabídka (pro starší děti a mládež) strá-
vit jarní prázdniny společně na běžkách. Mís-
tem konání bude Mariánská v Krušných ho-
rách 
 Příprava na biřmování pro mládež spe-
cifická příprava na biřmování bude probíhat 
o velikonočních nedělích večer, dlouhodobá 
příprava se děje v rámci Rozhovorů o víře 
pro mládež 
 Předsvatodušní duchovní obnova pro 
starší děti a mládež od 11. do 13. května 
od pátku 11. (podvečera) do neděle 13. květ-
na (podvečera) v Jesenici u Rakovníka pro 
biřmovance zároveň závěrečná část přípravy 
na biřmování  
 Biřmování v sobotu 19. května (vigilie 
slavnosti Seslání Ducha svatého) od 18 hodin 
v kostele 
 Příprava dětí na první svaté přijímání a 
první svatou zpověď předpokládá se účast 
na náboženství vlastní příprava bude probí-
hat od 4. dubna každou středu od 16 hod. v 
modrém salonku 
 Sobotní výlety pro děti termíny jednotli-
vých výletů budou upřesněny 

MURRAY, P.: Nové víno dominikánské spiri-
tuality. Autor dokazuje, že jádrem spirituality sv. 
Dominika a jeho prvních bratří byla hluboká 
radost, a to nejen z Boha ale i ze sebe navzájem. 
Kniha začíná citátem bl. Jordána o novém víně – 
víně věčné radosti a končí slovy sv. Kateřiny Si-
enské, která radí: Jednejme jako opilec, který 
nemyslí na sebe, ale jen na víno, které pije. CH150 
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