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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela 

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

3. června 2018  –  9. neděle v mezidobí 
 

1. čtení: 5. kniha Mojžíšova, kap. 5, verš 12-15 
Dbej na den odpočinku, aby ti byl svatý. 

Odpověď k žalmu: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý. 

2. čtení: 2. list sv. Pavla Korintským, kap. 4, verš 6-11 
Vždyť víme, že ten, který vzkřísil Pána Ježíše, vzkřísí s Ježíšem i nás. 

Evangelium: Marek, kap. 2, verš 23 - kap. 3, verš 6 
Sobota je učiněna pro člověka, a ne člověk pro sobotu.  

 

Všemohoucí Bože, oslavujeme Srdce tvého milovaného Syna, s vděčností si připo-

mínáme veliká dobrodiní jeho lásky k nám a prosíme tě: dej, ať je nám jeho Srdce 

nevyčerpatelným zdrojem tvých darů a milostí. 

                  (vstupní modlitba ze slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova) 

 
Tento týden si připomínáme: 5. června sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka 
 6. června sv. Norberta, biskupa 
 8. června SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA 

9. června památku Neposkvrněného Srdce Panny Marie  
 

Příští neděli bude 10. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:  
1. čtení: 1. kniha Mojžíšova, kap. 3, verš 9–15 
2. čtení: 2. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 4, verš 13 až kap. 5, verš 1 
Evang.:  Marek, kap. 3, verš 20–35 

 

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE 
Neděle: 7, 9, 11, 18 hod. 
Pondělí až sobota: 8, 18 hod. 
V červnu pak pobožnost k Nejsvětějšímu 
Srdci Páně se svátostným požehnáním (kromě 
výjimek) 
Společně se modlíme růženec ve čtvrtek a v so-
botu v 17.30 hod. 
V pátek je po večerní mši svaté půlhodinová 
tichá adorace 

Bože, náš nebeský Otče, dovoláváme se tvé prozřetelnosti, jejíž záměry nikdo nemůže zmařit, a prosíme:  
odvrať od nás všechno, co nám škodí, a všechno, co nám dáváš, ať nám prospívá.  

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



 Tuto neděli 3. června: 
- mši svatou od 11 hod. doprovodí 
anglický pěvecký sbor 
- po večerní mši svaté v besídce setkání 
Pastorační rady farnosti. 

 
 V pondělí 4. června: 
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře 
pro mládež. 



 V úterý 5. června: 
- od 9 hod. v besídce setkání seniorů 
- od 18.45 hod. úklid kostela 
- od 19 hod. ve videosále poslední setkání 
kurzů BETA 
- od 19 hod. vbesídce zkouška Cantores 
Cordis a v modrém salonku kapely Hroši. 



 Ve středu 6. června: 
- od 16 hod. v modrém salonku příprava 
dětí na první svaté přijímání 
- od 19 hod. ve videosále Teologický 
klub. 



 Ve čtvrtek 7. června: 
- od 17 hod. všechna náboženství  
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek 
- od 19 hod. ve videosále společenství 
mladší mládeže 
- od 19 hod. v modrém salonku seminář o 
duchovním životě a od 20 hod. 
kontemplace v kryptě. 



 V pátek 8. června Slavnost Nejsvětějšího 
Srdce Ježíšova - poutní slavnost našeho 
kostela, hlavní poutní mše svatá od 18 hod., 
slouží biskup Zdenek Wasserbauer. Po ní 
bude následovat farní agapé. Přinesené 
domácí pochutiny na farní poutní slavnost, 
prosíme předávejte organizátorům nejpozději 
do 17.30 hodin v zahrádce za kostelem. 



 Příští neděli 10. června:  
- od 10 hod. v besídce farní kafe 
- od 19.15 hod. na faře setkání žen 
- od 19.30 hod. modlitby chval v kryptě  



 V neděli 17. června při mši svaté od 11 hod. 
první svaté přijímání dětí naší farnosti. 

 Naše farnost bude od října  pořádat již 7. běh 
kurzů ALFA, které jsou určeny pro každého, 
kdo hledá svoji duchovní cestu a chce se sezná-
mit s křesťanstvím nebo si klade otázky o smys-
lu života. Kurzy jsou určeny ale i pro toho, kdo 
se v průběhu života vzdálil od víry a chce se k ní 
vrátit. Začínají společnou večeří, následuje pro-
mluva na dané téma a poté je možnost rozmluvy 
ve skupince. ALFA kurzy jsou zdarma. S pří-
padnými dotazy se obracejte na vedoucí kurzů 
ALFA Danu Muškovou telefonicky 736 767 510 
nebo e-mailem: srdcepane@seznam.cz, k účasti 
je třeba se přihlásit předem.  ALFA kurzy  9. 10. 
2018 -  27. 11. 2018 v zázemí kostela Nejsvětěj-
šího Srdce Páně 
JAK PODPOŘIT REALIZACI NOVÉHO OLTÁŘE 
Náš kostel dostane, dá-li Bůh, v průběhu roku 2018 
nový oltář architektů Josefa Pleskota a Norberta 
Schmidta. Předpokládaná cena oltáře spolu s podes-
tou a všemi dalšími náklady bude do 2.000.000 Kč 
(vč. DPH). Oltář bude financován 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 ještě 
první neděli v měsíci listopadu a prosinci 2018  
2. účelově vázaným finančním darem převodem 
na účet farnosti č.11178349/0800 s použitím varia-
bilního symbolu 2018  
3. účelově vázaným finančním darem v hotovosti 
Při využití možnosti 2 a 3 rádi vystavíme potvrzení o 
přijetí daru anebo uzavřeme darovací 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. 

 
Pátek 8. 6. 2018  18 h CANTORES CORDIS 

řídí M. M. Ondrášová 
anonym, harm. Petr Vlasatý (*1981): Ecce sacerdos magnus  

Heinrich Schütz (1585–1672): Alleluia  Mikuláš Schneider-

Trnavský (1881–1958): O Jesu clementissime  Marty Haugen 

(*1950): Amen  Dmitrij Stepanovyč Bortňanskij (1751–1825): Cor 

Jesu, melle dulcius  Petr Chaloupský: Srdce mé jásá  Jaro-
slav Kocian (1883–1950): Pange lingua 

JOHNSTON, R.: Cesta chvály a uctívání. Dů-
věra, odevzdání, víra a přijetí. Autor spojuje prak-
tickou zkušenost muzikanta s duchovní zkušeností 
i solidním teologickým ukotvením.  Přináší cenné 
rady pro všechny, kdo se zajímají o modlitbu chval 
a uctívání jako o cestu k Bohu.                      X 171 

Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně 
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