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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela  

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

24. února 2019  –  7. neděle v mezidobí 
 

1. čtení: 1. kniha Samuelova, kap. 26, verš 2.7–9.12–13.22–23 
Hospodin tě vydal do mé ruky, ale já jsem nechtěl vztáhnout ruku na tebe 

Odpověď k žalmu: Hospodin je milosrdný a milostivý 

2. čtení: 1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 15, verš 45–49 
Jako jsme nesli podobnost s tím člověkem, který pocházel ze země, poneseme i podobnost s tím, který je z nebe 

Evangelium: Lukáš, kap. 6, verš 27–38 
Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec! 

 
Láska je dobrý stav v duši, kdy duše nedává ničemu jinému přednost před poznáním Boha. Není 
ovšem možné, aby k této lásce dopěl někdo, jehož duše lpí na něčem pozemském. Kdo miluje 
Boha, cení si jeho poznání víc než všeho, co stvořil, a nepřestává o toto poznání s toužebností a 
láskou usilovat. Kdo se opravdově a z celého srdce odřekne věcí tohoto světa a bez jakéhokoli 
pokrytectví s láskou pomáhá bližnímu, rychle se osvobodí od veškerých vášní a neřestí a jeho 
údělem bude Boží láska a poznání. Kdo ve svém nitru nalezl Boží lásku, ten podle Božího muže 
Jeremiáše při následování Pána, svého Boha, neumdlí ani neochabne, ale vydrží naopak statečně 
všechnu námahu, příkoří a bezpráví a v žádném případě nesmýšlí o nikom zle. Úkolem lásky je 
z duše rád prokazovat svému bližnímu dobro, být velkodušný a trpělivý; a také užívat věcí 
správným způsobem.                                                                                        sv. Maxim Vyznavač 
 

Příští neděli bude 8. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení: 
1. čtení:  Sírachovec, kap. 27, verš 5-8 
2. čtení:  1. list Korinťanům, kap. 15, verš 54-58 
Evang.: Lukáš, kap. 6, verš 39-45 
 

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.  
V pátek po večerní mši svaté je půlhodinová 
tichá adorace 

Dej nám, prosíme, všemohoucí Bože, abychom vždycky poznávali, co se ti líbí,  

a slovy i skutky věrně plnili tvou vůli. 

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

 



  Tuto neděli 24. února: 
- sbírka Haléř sv. Petra 

- od 19.30 hod. modlitby chval v kryptě. 


 V pondělí 25. února: 
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře 
pro mládež 
- od 19 hod. ve videosále Literatura a 
duchovní život. 



 V úterý 26. února: 
- od 19 hod. v besídce zkouška chrámového 
sboru Cantores Cordis. 



 Ve středu 27. února: 
- od 19 hod. ve videosále Teologický 
klub.



 Ve čtvrtek 28. února: 
- od 17 hod. všechna náboženství 
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při 
úklidu kostela 
- od  19 hod. ve videosále společenství 
mladší mládeže 
- od 19 hod. na faře setkání katechumenů 
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek 
- od 20 hod. kontemplace v kryptě. 



 V pátek 1. března: 
- je první pátek v měsíci s obvyklým 
programem. 



 Příští neděli 3. března: 
- od 11 hod. mše svatá zvlášť pro rodiny 
s dětmi, doprovázená kapelou Hroši 
- od 19.15 na faře společenství žen. 

Postní duchovní obnova pro farnost bude 
letos v sobotu 23. března odpoledne od 14 
hod. a povede ji P. Jiří Heblt, farář z Chru-
dimi. Prosíme, počítejme s tímto termínem. 

Iniciativa naší Farní charity srdečně zve na 
besedu s Ludmilou Böhmovou o organiza-

ci SIRIRI a jejich pomoci na misiích ve 
Středoafrické republice. Beseda s promítáním 
fotografií se uskuteční 3. března od 19:15 ve 
videosále. 

 
Výhled farních akcí pro děti a mládež na 
jaro a léto 2019 
 Pravidelná čtvrteční náboženství a pondělní 

Rozhovory o víře; Rozhovory beze změn kaž-

dé pondělí a náboženství každý čtvrtek (pouze 

s výjimkou jarních a velikonočních prázdnin) 

 Jarní prázdniny na běžkách pro starší děti a 

mládež od 10. do 16. února, na Mariánské 

v Krušných horách od neděle 10. (odpoledne) 

do soboty 16. února (večera) 

 Příprava na biřmování pro mládež, specific-

ká příprava na biřmování bude probíhat o veli-

konočních nedělích od 19.15 hod., jedná se o 

následující neděle: 28. dubna a 5., 12., 19. a 26. 

května, dlouhodobá příprava se děje v rámci 

Rozhovorů o víře pro mládež 

 Předsvatodušní duchovní obnova pro starší 

děti a mládež od 31. května do 2. června, od 

pátku 31. května (podvečera) do neděle 2. 

června (podvečera) v Jesenici u Rakovníka, pro 

biřmovance zároveň závěrečná část přípravy na 

biřmování 

 Biřmování v sobotu 8. června (vigilie slav-

nosti Seslání Ducha svatého), při mši svaté od 

18 hod. 

 Příprava na první svaté přijímání a první 

svatou zpověď – bude probíhat každou středu 

od 16 hod. počínaje středou 3. dubna (krom 

středy 17. dubna), předpokládá paralelní do-

cházku dětí na náboženství 

 První svaté přijímání v neděli 16. června, při 

mši svaté od 11 hod.  

 první svatá zpověď bude v pátek 14. června 

od 19 hod. 

 Sobotní výlety pro děti, první jarní výlet bude 

v sobotu 6. dubna, termíny dalších výletů bu-

dou upřesněny 

 Velkovýprava pro starší děti a mládež „Vý-

chodní Slovensko 2019“ od 22. července do 

3. srpna 

 Čundrovýprava pro starší děti a mládež 

„Rychlebské hory 2019“ od 12. do 17. srpna 

 Dětský tábor „Mariánská 2019“ od 24. do 

31. srpna 

 

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

www.srdcepane.cz 

http://www.srdcepane.cz/

