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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela  

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

29. dubna 2018  –  5. neděle velikonoční 
 

1. čtení: Skutky apoštolů, kap. 9, verš 26–31 
Barnabáš jim vypravoval, jak Šavel viděl na cestě Pána. 

Odpověď k žalmu: Aleluja, aleluja, aleluja 

2. čtení: 1. list sv. Jana, kap. 3, verš 18–24 
To je to jeho přikázání: abychom věřili a milovali. 

Evangelium: Jan, kap. 15, verš 1–8 
Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce. 
 

Byl jsem pokřtěn, a to kromě jiného znamená, že jsem se stal ratolestí na kmeni církve, jímž je Kristus. On 
mě nese, dává mi pevnost i pružnost, zásobí mě živinami a působí, že mohu rozkvést a přinést ovoce. 
Avšak mýlil bych se, kdybych se domníval, že mě čekají jen samé příjemné věci, že se mi vyhne každá 
zkouška, každá bolest. Dokonce vidím, že je to často naopak – že od té chvíle, kdy jsem se stal křesťa-
nem, nebo když se porovnávám s lidmi, kteří Pána neznají, že je můj život těžší, že musím řešit mnohem 
složitější situace. Svatý apoštol Pavel přirovnává život křesťana ke sportovnímu zápolení (1 Kor 9,25) – a 
když pozoruji, jak tvrdě sportovci trénují, jakou dodržují životosprávu, co všechno si odříkají, aby dosáhli 
svého cíle, nemohu se divit, že můj „trenér“ pro věčný život, nebeský Otec, je na mě náročný, protože to 
znamená, že mi věří, že mohu dosáhnout úspěchu. 
 

Tento týden si připomínáme: 30. dubna sv. Zikmunda, mučedníka 
  a sv. Pia V., papeže 
 1. května sv. Josefa Dělníka 
 2. května  památku sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 
 3. května svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 
 

Příští neděli bude 6. neděle velikonoční. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:  
1. čtení: Skutky apoštolů, kap. 10, verš 25–26.34–35.44–48 
2. čtení: 1. list sv. Jana, kap. 4, verš 7–10 
Evang.: Jan, kap. 15, verš 9–17 
 

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE 
Neděle: 9, 11, 18 hod. 
Pondělí až sobota: 8, 18 hod. 
V květnu je denně po večerní mši svaté májová po-
božnost, kromě prvního pátku a slavností.  
Společně se modlíme růženec ve čtvrtek a v sobotu v 
17.30 hod.  
Na tento pátek připadá 1. pátek v měsíci. Adorace 
bude ve čtvrtek půl hodiny po večerní mši sv., v pá-
tek půl hodiny po ranní mši sv., od 17 hod. a půl ho-
diny po večerní mši svaté 

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. 

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



 Tuto neděli 29. dubna: 
- dnes je možné v besídce po každé mši 
svaté podepsat přání pro otce Zdenka 
Wasserbauera k jeho biskupskému svěcení 
(pro ty, kteří nebudou moci, bude tato 
možnost ještě ve středu po večerní mši 
svaté) 
- od 19.15 hod. v besídce příprava na 
biřmování 
- od 19.30 hod. v kryptě modlitby chval. 



 V pondělí 30. dubna: 
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře 
pro mládež (formou filmového večera) 
-  od 19 hod. v besídce Literatura a 
duchovní život. 



 V úterý 1. května: 
- od 18.45 hod. úklid kostela 
- není zkouška chrámového sboru 
Cantores Cordis. 



 Ve středu 2. května: 
- od 16 hod. v modrém salonku příprava 
dětí na první svaté přijímání 
- od 19 hod. ve videosále společenství 
starší mládeže. 



 Ve čtvrtek 3. května: 
- od 17 hod. všechna náboženství 
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek 
- od 19 hod. ve videosále společenství 
mladší mládeže 
- od 19 hod. na faře setkání neofytů 
- od 20 hod. kontemplace v kryptě. 



 V pátek 4. května je první pátek v měsíci 
s obvyklým programem. 



 Příští neděli 6. května:  
- od 19.15 hod. v besídce příprava na 
biřmování. 



 Naše farnost bude od října  pořádat již 7. 
běh kurzů ALFA, které jsou určeny pro kaž-
dého, kdo si klade otázky o smyslu života, hle-
dá svoji duchovní cestu a chce se seznámit s 
křesťanstvím. Kurzy jsou určeny ale i pro toho, 
kdo se v průběhu života vzdálil od víry a chce 

se k ní vrátit. Začínají společnou večeří, násle-
duje promluva na dané téma a poté je možnost 
rozmluvy ve skupince. ALFA kurzy jsou zdar-
ma. Z organizačních důvodů je třeba se přihlá-
sit předem e-mailem nebo telefonicky u vedou-
cí kurzů ALFA Dany Muškové tel. 736 767 510 
nebo e-mailem: SrdcePane@seznam.cz, na kte-
rou se též můžete obrátit s případnými otáz-
kami. Sedmý běh kurzů ALFA se bude konat 
každé úterý od 9. října 2018 do 27. listopadu 
2018 od 19 hod. 

Farní akce pro děti a mládež na jaro 2018 
 Velkovýprava pro starší děti a mládež „Itálie 

2018“ od 23. července do 4. srpna 

 Čundrovýprava pro starší děti a mládež „Po-
vodím Střely 2018“ od 2. do 7. července 

 Dětský tábor „Mariánská 2018“ od 25. srpna 
do 1. září 

 V úterý 1. května se uskuteční pěší pouť na 
mariánské poutní místo Hájek u Prahy. Sraz 
na vlakové stanici Praha – Veleslavín, odjezd 
8:49 hod. do zastávky Jeneč. Odtud pěšky 3,5 
km. V 11 hod. společná mše svatá a májová po-
božnost. Kontakt: lukasrevenda@centrum.cz, 
tel: 602 201 707.



JAK PODPOŘIT REALIZACI NOVÉHO OL-

TÁŘE 

Náš kostel dostane, dá-li Bůh, v průběhu roku 
2018 nový oltář architektů Josefa Pleskota a 
Norberta Schmidta. Předpokládaná cena oltáře 
spolu s podestou a všemi dalšími náklady bude 
do 2.000.000 Kč (vč. DPH). Oltář bude financo-
ván z darů a vlastních zdrojů farnosti. Kdo by 
chtěl přispět, může tak učinit trojím způsobem: 
1. anonymním finančním darem v hotovosti 
do účelové kostelní sbírky, která se bude konat 
vždy první neděli v měsíci březnu, dubnu, listo-
padu a prosinci 2018  
2. účelově vázaným finančním darem převo-
dem na účet farnosti č.11178349/0800 s použi-
tím variabilního symbolu 2018  
3. účelově vázaným finančním darem v hoto-
vosti Při využití možnosti 2 a 3 rádi vystavíme 
potvrzení o přijetí daru anebo uzavřeme darova-
cí smlouvu. Všem dárcům patří velký dík. 

Nový oltář bude, dá-li Bůh, slavnostně 
požehnán v sobotu 24. listopadu 2018 při 
mši svaté od 18 hod.  

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

www.srdcepane.cz  
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