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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela  

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

9. června 2019  –  slavnost Seslání Ducha svatého 
 

1. čtení: Skutky apoštolů, kap. 2, verš 1–11 
Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit. 

Odpověď k žalmu: Sešli Ducha svého, Hospodine, a obnovíš tvář země, aleluja 

2. čtení: 1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 12, verš 3b–7.12–13 
My všichni jsme byli pokřtěni jedním Duchem v jedno tělo. 

  nebo: list sv. Pavla Římanům, kap. 8, verš 8–17 
Všichni, kdo se dávají vést Božím Duchem, jsou Boží synové. 

Evangelium: Jan, kap. 20, verš 19–23 
Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás: Přijměte Ducha svatého. 

  nebo: Jan, kap. 14, verš 15–16.23b–26 
Duch svatý nás naučí všemu. 

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky! 

Tento týden si připomínáme: 10. června památku Panny Marie, Matky církve 
11. června památku sv. Barnabáše, apoštola 
13. června Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 
15. června sv. Víta, mučedníka 
 

Příští neděli bude Slavnost Nejsvětější Trojice. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení: 
1. čtení: kniha Přísloví, kap. 8, verš 22–31 
2. čtení: list sv. Pavla Římanům, kap. 5, verš 1–5 
Evang.:  Jan, kap. 16, verš 12–15 
 

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 červnu je denně po večerní mši svaté pobož-
nost k Nejsvětějšímu Srdci Páně se svátost-
ným požehnáním (kromě výjimek) 

Bože, ty shromažďuješ svou církev ze všech národů a posvěcuješ ji svým svatým Duchem; 
sesílej hojnost jeho darů celému světu a společenství věřících provázej působením své milosti jako na počátku, 

když se začalo šířit tvé evangelium. 

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



 Tuto neděli 9. června: 
- od 10 hod. v besídce farní kafe 
- od 19.15 hod. na faře společenství žen  
- od 19.30 hod. modlitby chval v kostele 



 V pondělí 10. června: 
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře 
pro mládež 



 V úterý 11. června: 
- není setkání seniorů  
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek 
- od 19 hod. v besídce zkouška sboru 



 Ve středu 12. června: 
- od 16 hod. v besídce příprava na první 
svaté přijímání a první svatou zpověď 
- od 19 hod. ve videosále teologický 
klub 

 

 Ve čtvrtek 13. června: 

- od 17 hod. všechna náboženství (skončí 
v 17.50 hod.) 
- od 18 hod. bude v rámci Beranova praž-
ského eucharistického kongresu sloužit 
mši svatou biskup Karel Herbst, po mši 
svaté bude následovat eucharistická kateche-
ze Mons. Michaela Slavíka 
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při 
úklidu kostela 
- od  19.15 hod. ve videosále společenství 
mladší mládeže 
- od 19.15 hod. v knihovně seminář o 
duchovním životě 
- od 20 hod. v kryptě kontemplace 



 V pátek 14. června: 
- od 19 hod. zpověď dětí před prvním 
svatým přijímáním 



 Příští neděli 16. června: 
- při mši svaté především pro rodiny s dětmi 
od 11 hod. první svaté přijímání dětí naší 
farnosti 



Kněžské svěcení Václava Revendy 
proběhne v sobotu 22. června od 10 hodin 
v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. 
Srdečně Vás zveme též na primiční mši 
svatou, kterou P. Václav Revenda bude 
sloužit v neděli 23. června od 11 hodin 
v našem kostele. 

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

dělní Rozhovory o víře 

 První svaté přijímání v neděli 16. června, 

při mši svaté od 11 hod. 

 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 

Neděle 9. 6. 2019  18 h CANTORES CORDIS 
řídí M. M. Ondrášová  ~  varhany Ondřej Urban 

Pál Eszterházy (1635–1731): Veni Creator Spiritus (kontra-
bas Václav Macek)  Jacques Berthier (1923–1994): Veni 
Sancte Spiritus  Fintan O’Carroll (1922–1981): Halleluja 

 Petr Chaloupský (*1964): Veni Sancte Spiritus  Petr 
Chaloupský: Srdce mé jásá 

Půjčujeme ve středu od 16 do 18 h a v neděli od 10 do 11 h 

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

www.srdcepane.cz 

http://www.srdcepane.cz/

