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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela  

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

30. června 2019  –  13. neděle v mezidobí 
 

1. čtení: 1. kniha Královská, kap. 19, verš 16b.19–21 
Elizeus vstal, šel za Eliášem a sloužil mu. 

Odpověď k žalmu: Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli 

2. čtení: list sv. Pavla Galaťanům, kap. 5, verš 1.13–18 
Byli jste povoláni ke svobodě. 

Evangelium: Lukáš, kap. 9, verš 51–62 
Pevně se rozhodl jít do Jeruzaléma. Půjdu za tebou všude, kam půjdeš. 

 
 
Tento týden si připomínáme: 3. července  svátek sv. Tomáše, apoštola 
 4. července  památku sv. Prokopa, opata  

 5. července  SLAVNOST SV. CYRILA, MNICHA, A 
METODĚJE, BISKUPA, PATRONŮ EVROPY 

 6. července  sv. Marii Gorettiovou, pannu a mučednici 
 

Příští neděli bude 14. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení: 
1. čtení:  Izaiáš, kap. 66, verš 10–14c 
2. čtení: list sv. Pavla Galaťanům, kap. 6, verš 14–18 
Evang.: Lukáš, kap. 10, verš 1–12.17–20 

 

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE 
Neděle: 9, 11, 18 hod. 
Pondělí až sobota: 8, 18 hod. 
Ve čtvrtek a v sobotu od 17.30 hod. je spo-
lečná modlitba růžence 

Na tento pátek připadá 1. pátek v měsíci. 
Adorace bude ve čtvrtek půl hodiny po večerní 
mši svaté, v pátek půl hodiny po ranní mši sva-
té od 17 hod. a půl hodiny po večerní mši svaté 
 
 

Bože, ty jsi světlo a nejsou v tobě žádné temnoty, tys nás přijal za vlastní, a tím jsi nás učinil syny světla; 
 dej, ať v nás nenajde místo temnota bludů, ale ať v nás září světlo tvé pravdy.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl 
hodiny před každou mší svatou, během adorací 
nebo dle domluvy s knězem 



 Ve čtvrtek 4. července po večerní mši svaté 
prosíme o pomoc při úklidu kostela. 



 V pátek 5. července je první pátek v měsíci 
s obvyklým programem.  



 Po dobu letních prázdnin v měsících 
červenci a srpnu odpadají všechny 
pravidelné mimobohoslužebné aktivity, 
bohoslužebný pořádek zůstává 
nezměněn. Nebude také vycházet farní 
zpravodaj v tištěné podobě, aktuální 
informace jsou zveřejňovány na webu a v 
nedělních ohláškách. 



 Všem farníkům přejeme požehnaný a 

klidný čas prázdnin a dovolených. 

Provázejme se navzájem v modlitbách! 

Připomínáme rodičům přihlášených dětí, 
že je třeba zaplatit účastnické příspěvky 
na letní akce pro děti a mládež pořádané 
farností. 

 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 

Je v červenci a srpnu uzavřena. 

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

www.srdcepane.cz 
 
 

http://www.srdcepane.cz/

