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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela 

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

2. září 2018  –  22. neděle v mezidobí 
 

1. čtení: 5. kniha Mojžíšova, kap. 4, verš 1–2.6–8 
Nic nepřidáte k tomu, co vám přikazuji … budete zachovávat příkazy Hospodina. 

Odpověď k žalmu: Blaze každému, kdo kráčí po Božích cestách 

2. čtení: list sv. Jakuba, kap. 1, verš 17–18.21b–22.27 
To slovo musíte uvádět ve skutek. 

Evangelium: Marek, kap. 7, verš 1–8.14–15.21–23 
Opustili jste přikázání Boží a držíte se podání lidského. 
 

Pozdě jsem si tě zamiloval, kráso tak dávná, a přede tak nová, pozdě jsem si tě 
zamiloval! Hle, tys byl uvnitř, když já jsem byl venku, a tam jsem tě hledal, vrhal jsem 
se na to krásné, co jsi stvořil, já netvor. Tys byl se mnou, ale já jsem s tebou nebyl. 
To, co by vůbec nebylo, kdyby to nebylo v tobě, drželo mě daleko od tebe. Tys volal, 
křičel a prorazil mou hluchotu; tys zářil, svítil a zahnal mou slepotu; tys vydával vůni 
a já jsem ji vdechl, a teď dychtím po tobě; okusil jsem, a nyní lačním a žízním; ty ses 
mne dotkl, a já hořím touhou po tvém pokoji.                              sv. Augustin: Vyznání  
 
Tento týden si připomínáme: 3. září  památku sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve 

7. září  sv. Melichara Grodeckého a druhy, kněze a mučedníky 
8. září  svátek Narození Panny Marie 
 

Příští neděli bude 23. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:  
1. čtení:  Izaiáš, kap. 35, verš 4–7a 
2. čtení:  list sv. Jakuba, kap. 2, verš 1–5 
Evang.:  Marek, kap. 7, verš 31–37 

 

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE 
Neděle: 9, 11, 18 hod. 
Pondělí až sobota: 8, 18 hod. 
Společně se modlíme růženec ve čtvrtek a v so-
botu v 17.30 hod. 
Na tento pátek připadá 1. pátek v měsíci. Ado-
race 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 

Bože, v tobě je plnost všeho dobra; vlož do našich srdcí lásku k tvému jménu, rozmnož naši oddanost k tobě a 
posiluj naši vytrvalost, ať v nás roste a trvá všechno dobré. 

Příležitost ke svaté zpovědi je půl hodiny 
před každou mší svatou, během adorací a na 
požádání i jindy 



 

 Tuto neděli 2. září bude mše svatá od 11 
hod. na poděkování za prázdniny a 
s prosbou o požehnání do nového 
školního roku.  

 

 V pondělí 3. září: 
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře 
pro mládež.  

 

 V úterý 4. září: 
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při 
úklidu kostela. 



 Ve středu 5. září: 
- od 19 hod. ve videosále Teologický klub. 


 Ve čtvrtek 6. září: 
- od 17 hod. všechna náboženství 
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek  
- kontemplace v kryptě bude zahájena ve 
čtvrtek 13. září od 20 hod.  



 V pátek 7. září je první pátek v měsíci 
s obvyklým programem.  



  Příští neděli 9. září:
- po ranní mši svaté od 10 hod. farní kafe, 
kdo můžete, přineste něco ke společnému 
občerstvení 
- od 19 hod. společenství žen na faře. 
 

S radostí oznamujeme, že náš farník, 
bohoslovec Mgr. Václav Revenda, dá-li 
Bůh, přijme v sobotu 8. září v 10 hod. 
v pražské katedrále jáhenské svěcení. 
Pamatujme na něj v modlitbách, a nakolik 
můžeme, se také jeho jáhenského svěcení 
v katedrále zúčastněme. 

Akce pro děti a mládež pořádané naší 
farností: 

 Podzimní výlet pro děti v sobotu 22. září  

 Duchovní obnova pro starší děti a 
mládež v Žilkovicích od 19. do 21. října  
Bližší informace budou upřesněny. 

Naše farnost bude od října  pořádat již 7. 
běh kurzů ALFA, které jsou určeny pro 

každého, kdo hledá svoji duchovní cestu a 
chce se seznámit s křesťanstvím nebo si 
klade otázky o smyslu 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 
promluva na dané téma a poté je možnost 
rozmluvy ve skupince. ALFA kurzy jsou 
zdarma. Budeme rádi, když pozvete své 
přátele, příbuzné nebo kolegy z práce, pro 
které si myslíte, že by tato setkání s 
křesťanstvím mohla být přínosná. S 
případnými 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 Nejsvětějšího 
Srdce Páně. 

 
Náš chrámový sbor CANTORES CORDIS zahájí 
svou 49. sezónu v úterý 11. září 2018 v 19 hodin 
ve zkušebně pro-  ti sakristii. Rádi mezi sebou 
uvítáme nové zájemce o sborový zpěv do všech 
hlasových skupin. Zveme Vás též k návštěvě našich 
webových stránek www.cantorescordis.cz. 

KELLER, T.: Modlitba. Autor – známý kazatel 
vysvětluje, co je křesťanská modlitba, jaké druhy 
modlitby existují, k čemu slouží a jak se má 
křesťan správně modlit.                             X 196 
RAWLINSOVÁ, R.: Škola naděje. Příběh péče 
o partnera s vážným poraněním mozku. Jedná se 
o zachycení psychologie strachu, soudržnosti a 
vzájemné lásce.                                            K 42 
BURKE, R. L.: Mlčet nestačí. V rozhovoru 
s Guillaumem D´Alancon. Kardinál Burke patří 
mezi nejvýraznější osobnosti současného 
katolictví. Je svým odborným zaměřením 
církevní právník. V jeho tvorbě je silné sepětí 
myšlení systematického teologa, právníka i 
pastýře.                                                     H 152 
Půjčujeme v neděli od 10 do 11 a ve středu od 16 od 18 h 

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

www.srdcepane.cz  
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