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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela  

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

29. října 2017  –  30. neděle v mezidobí 
 

1. čtení: 2. kniha Mojžíšova, kap. 22, verš 20–26 
Kdybyste ublížili vdově a sirotku, vzplane můj hněv proti vám 

Odpověď k žalmu: Miluji tě, Hospodine, má sílo 

2. čtení: 1. list sv. Pavla Soluňanům, kap. 1, verš 5c–10 
Obrátili jste se od model, abyste sloužili Bohu a vyčkávali jeho Syna 

Evangelium: Matouš, kap. 22, verš 34–40 
Miluj Pána, svého Boha, a svého bližního jako sám sebe 
 

Kdo má rád sebe, nemůže milovat Boha; kdo však sebe nemá rád kvůli neskonale většímu bohatství 
lásky k Bohu, ten Boha miluje. Takový člověk nehledá svou slávu, ale slávu Boží. Kdo má rád sebe, 
ten svou slávu hledá; kdežto kdo má rád Boha, miluje slávu svého Stvořitele. Znám jednoho člověka, 
který se sice trápí, že nemiluje Boha, jak by chtěl, ale přitom jej miluje do té míry, že je jeho duše 

ustavičně zachvácena vroucí touhou, aby byl Bůh v něm oslaven, on sám aby však nebyl ničím. Tak 

si máme počínat i my: máme prchat před veškerou ctí a slávou pro nesmírná bohatství lásky k Bohu, 
který nás tak miloval. Skutečně, jak velikou kdo v hloubi duše zakouší Boží lásku, takovou i on 
Boha miluje. Boží láskou byl totiž naprosto osvobozen od sebelásky.        Diadoch z Fótiky (†~486) 
 

Tento týden si připomínáme:   31. října sv. Wolfganga, biskupa 
   1. listopadu slavnost VŠECH SVATÝCH 
  2. listopadu VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 
  3. listopadu sv. Martina de Porres, řeholníka 
  4. listopadu památku sv. Karla Boromejského, biskupa 
 

Příští neděli bude 31. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:  
1. čtení: Malachiáš, kap. 1, verš 14b až kap. 2, verš 2b.8–10 
2. čtení: 1. list sv. Pavla Soluňanům, kap. 2, verš 7b–9.13 
Evang.:  Matouš, kap. 23, verš 1–12 
  

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. 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 

Všemohoucí, věčný Bože, rozmnož naši víru, naději a lásku,  
 ať s radostí plníme, co přikazuješ, aby se na nás splnilo, co slibuješ. 

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

 



 Minulou neděli se při sbírce na misie 
vybrala částka 45.750 Kč.  



 V pondělí 30. října: 
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře 
pro mládež 
- od 19 hod. ve videosále Literatura a 
duchovní život.  

 

 V úterý 31. října: 
- 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 1. listopadu od 19 hod. ve 
videosále společenství starší mládeže. 



 Ve čtvrtek 2. listopadu: 
- od 16 hod. mše svatá za zemřelé 
s následnou pobožností v kapli sv. Václava 
na Vinohradském hřbitově   
- od 17 hod. všechna náboženství, která 
skončí v 17.45 hod. tak, aby se všechny děti a 
jejich rodiče mohli zúčastnit večerní mše 
svaté 
- 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.  



 Tento pátek 3. listopadu je první pátek v 
měsíci s obvyklým prvopátečním 
programem. 



 Příští neděli 5. listopadu:  
- čtvrtá účelová sbírka na opravu kostela 
- od 19 hod. na faře společenství žen.  



 Vzhledem ke skončení volebního období 
Pastorační rady farnosti budeme volit členy 
nové. Do soboty 11. listopadu máte možnost 
překládat panu faráři písemné návrhy 

kandidátů na volené členy do nové 
Pastorační rady farnosti. Navržen a zvolen 
může být každý farník starší 18 let., volit 
může každý farník starší 15 let. Volby 
proběhnou v neděli 26. listopadu v závěru 
všech bohoslužeb. 

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 speci-
fická příprava na biřmování bude probíhat o 
velikonočních nedělích večer, dlouhodobá pří-
prava 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. do neděle 13. května v Jesenici u Ra-
kovníka 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 probíhat od 
4. dubna každou středu od 16 hod. v modrém 
salonku 
 Sobotní výlety pro děti termíny jednotli-
vých výletů budou upřesněny 

 

Neděle 29. 10. 2017  11 h CANTORES CORDIS 
řídí M. M. Ondrášová  ~  varhany Ondřej Urban 

Giuseppe Ottavio Pitoni (1657–1743): Cantate Domino  Heinrich 
Schütz (1585–1672): Alleluia  Giovanni Pierluigi da Palestrina 
(?1525–1594): Iesu Rex admirabilis  Edward Elgar (1855–
1933): Ave verum corpus 

~   ~   ~ 

Čtvrtek 2. 11. 2017 18 h J. Gruber (1855–1933): Requiem in 
 Es Tommaso da Celano (~1200–~1260): 
 Dies irae 

CANTORES CORDIS  Musica academica 

     řídí M. M. Ondrášová  varhany Ondřej Urban 

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

www.srdcepane.cz  
 
 

http://www.srdcepane.cz/

