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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela  

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 

 

24. března 2019  –  3. neděle postní 
 

1. čtení: 2. kniha Mojžíšova, kap. 3, verš 1–8a.13–15 
Ten, který jest, posílá mě k vám. 

Odpověď k žalmu: Hospodin je milosrdný a milostivý 

2. čtení: 1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 10, verš 1–6.10–12 
Život lidu s Mojžíšem na poušti byl zapsán jako výstraha pro nás. 

Evangelium: Lukáš, kap. 13, verš 1–9 
Když se neobrátíte, všichni zahynete. 

 
 
Kde je srdce člověka, tam je i jeho poklad. Pán totiž nikdy neodmítá dávat dobro těm, kteří ho 
prosí. S Kristem jsme zemřeli; neseme na svém těle Kristovu smrt, aby se na nás ukázal také jeho 
život. Nežijeme tedy již svůj vlastní život, ale život Kristův, život v nevinnosti, život v čistotě, 
život prostý a plný všech ctností. S Kristem jsme vstali k novému životu, v něm tedy žijme, 
v něm vystupme vzhůru, aby nás had usilující uštknout naši patu nemohl na zemi nalézt.  
                                                                                                                                       sv. Ambrož 
 
Tento týden si připomínáme:     25. března    Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 
 

Příští neděli bude 4. neděle postní. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení: 
1. čtení:  kniha Jozue, kap. 5, verš 9a.10–12 
2. čtení:  2. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 5, verš 17–21 
Evang.:  Lukáš, kap. 15, verš 1–3.11–32 
 

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE 
Neděle: 9, 11, 18 hod. 
Pondělí až sobota: 8, 18 hod. 
V době postní konáme pobožnosti křížové ces-
ty v neděli a v pátek od 17.30 hod. 
Společně se modlíme růženec ve čtvrtek a v so-
botu v 17.30 hod. 
V pátek po večerní mši svaté je půlhodinová ti-
chá adorace 

Bože, studnice milosrdenství a dobroty,  
ty nám dáváš příležitost, abychom svou hříšnost léčili modlitbou, postem a štědrostí;  

 pohleď, jak ve svědomí cítíme svou vinu a pokorně se z ní vyznáváme,  
ukaž na nás své veliké slitování, odpusť nám a pozvedni nás k sobě. 

V době postní je pravidelná příležitost ke svá-
tosti smíření před každou večerní mší sva-
tou prodloužena na tři čtvrtě hodiny 



 Tuto neděli 24. března: 
- na dnešní neděli posílají naši biskupové 
pastýřský list ke dni modliteb za úctu 
k počatému životu 
- od 19.30 hod. modlitby chval v kryptě. 



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



 V úterý 26. března: 
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek 
- od 19 hod. v besídce zkouška chrámového 
sboru Cantores Cordis. 


 Ve středu 27. března: 
- od 19 hod. ve videosále společenství 
starší mládeže.



 Ve čtvrtek 28. března: 
- 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 20 hod. kontemplace v kryptě. 



 Příští neděli 31. března: 
- bude sbírka na charitní činnost 
v arcidiecézi 
- proběhne v naší farnosti akce Misijní 
koláč, po obou dopoledních mších svatých 
bude možnost zakoupením  balíčku pečiva 
podpořit misie 
- od 11 hod. mše svatá především pro 
rodiny s dětmi, doprovázená kapelou Hroši. 

Příští neděli 31. března bude změnu času - ve 
2 hod. se ručička hodin posune o hodinu 
dopředu. 

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

dělní Rozhovory o víře; Rozhovory beze 

změn každé pondělí a náboženství každý 

čtvrtek (pouze s výjimkou jarních a veliko-

nočních prázdnin) 

 Příprava na biřmování pro mládež, spe-

cifická příprava na biřmování bude probí-

hat o velikonočních nedělích od 19.15 hod., 

jedná se o následující neděle: 28. dubna a 

5., 12., 19. a 26. května, dlouhodobá pří-

prava 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 závě-

rečná část přípravy na biřmování 

 Biřmování v sobotu 8. června (vigilie 

slavnosti Seslání Ducha svatého), při mši 

svaté od 18 hod. 

 Příprava na první svaté přijímání a prv-

ní svatou zpověď – bude probíhat každou 

středu od 16 hod. počínaje středou 3. dub-

na (krom středy 17. dubna), předpokládá 

paralelní docházku dětí na náboženství 

 První svaté přijímání v neděli 16. června, 

při mši svaté od 11 hod.  

 první svatá zpověď bude v pátek 14. červ-

na od 19 hod. 

 Sobotní výlety pro děti, první jarní výlet 

bude v sobotu 6. dubna, termíny dalších 

výletů budou upřesněny 

 Velkovýprava pro starší děti a mládež 

„Východní Slovensko 2019“ od 22. čer-

vence 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 
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