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Farní zprávy 
farnosti 

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Královské Vinohrady 
 
 

13. září 2015  –  24. neděle v mezidobí 
 

1. čtení: Izaiáš, kap. 50, verš 5–9a 
Svá záda jsem vydal těm, kteří mě bili. 

Odpověď k žalmu: Blízký je Hospodin všem, kdo ho vzývají 

2. čtení: list sv. Jakuba, kap. 2, verš 14–18 
Víra, když se neprojevuje skutky, je sama o sobě mrtvá. 

Evangelium: Marek, kap. 8, verš 27–35 
Ty jsi Mesiáš … Syn člověka musí mnoho trpět. 
 

„Jdi mi z očí, satane!“ (Mk 8,33) Těmito slovy Pán od sebe neodhání Petra, nýbrž toho, který mluvil skr-
ze něj, Božího nepřítele, který se opakovaně pokoušel ho svést z cesty, kterou nastoupil pro nás a pro 
naši spásu. Kristova smrt měla vykupitelskou hodnotu právě proto, že ji podstoupil svobodně, s plným 
vědomím toho, co koná. Do poslední chvíle měl možnost couvnout; ještě když visel na kříži, jej satan 
sváděl ústy těch, kdo se na něj dívali: „Jsi-li syn Boží, sestup z kříže!“ (Mt 27,39–44) – a na rozdíl od těch, 
kdo takto mluvili, pokušitel věděl, že to Ježíš opravdu může udělat. Jenže kdyby Pán podlehl, nejen že by 
zradil sám sebe a nevykonal dílo, pro které přišel na svět, ale neprokázal by ani své božství, které se zjevi-
lo zmrtvýchvstáním. „Kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho.“ (Mk 8,35) 
 

Tento týden si připomínáme: 14. září svátek Povýšení svatého kříže 
 15. září  památku Panny Marie Bolestné 
 16. září památku sv. Ludmily, mučednice 
 17. září sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníky 

  a sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve 
19. září sv. Januária, biskupa a mučedníka 
 

Příští týden bude 25. neděle v mezidobí. Při bohoslužbě se budou číst tato čtení: 
1. čtení: kniha Moudrosti, kap. 2, verš 12a.17–20 
2. čtení: list sv. Jakuba, kap. 3, verš 16 až kap. 4, verš 3 
Evang.:  Marek, kap. 9, verš 30–37 

 

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE 
Neděle: 9, 11, 18 hod. 
Pondělí až sobota: 8, 18 hod. 
Společně se modlíme růženec ve čtvrtek a v sobotu v 
17.30 hod. 

Příležitost ke sv. zpovědi je půl hodiny před každou mší 
svatou, během adorací nebo dle domluvy s knězem 

Bože, tys všechno stvořil a všechno řídíš; ujmi se nás, ať poznáme tvou moc a dobrotu, a dej nám sílu, abychom ti 
mohli sloužit nerozděleným srdcem. 

V neděli je od 10 do 10:50 hod. tichá adorace 

Ve čtvrtek je večerní mše sv. zakončena spo-
lečnými nešporami  

V pátek po večerní mši sv. je půlhodinová 
tichá adorace 

 



Tuto neděli 13. září se po večerní mši svaté  
sejdeme v besídce a společně poděkujeme a 
popřejeme vše dobré našemu odcházejí-
címu panu faráři Zdenkovi.         


V pondělí 14. září pokračují v „besídce“ 

pravidelné Rozhovory o víře pro starší děti a 
mládež (určené pro kategorii náctiletých) od 
18.45 do 20 hod. Rozhovory vede otec Jan.  


 Pravidelná pondělní adorace se proto pře-
souvá na pátek. Děkujeme za pochopení.  


V úterý po večerní mši sv. uklízíme kostel. 

S vděčností uvítáme každou pomoc.  

 
Zveme Vás na benefiční koncert pro Alfu 

v úterý 15. září v 19.30 hod. Foerstrovo komor-

ního pěveckého sdružení pod vedením sbormis-

tra Jaroslava Brycha uvede skladby Tomase Lui-
se de Victoria, Edvarda Hagerupa Griega, Jana 
Nováka, Otmara Máchy, Klementa Slavického, 
Zdeňka Lukáše a Petra Koronthályho.  

Již 4. ročník kurzů Alfa v naší farnosti bu-
de zahájen 22. září. S případnými dotazy se ob-
racejte na vedoucí kurzů ALFA Danu Muškovou 
telefonicky 736 767 510 nebo e-mailem: srdce-
pane@seznam.cz, k účasti je třeba se přihlásit 
předem.    


Ve středu 16. září od 19 hod. začne Teolo-

gický klub, pravidelný cyklus přednášek otce 
Jana.  


Ve čtvrtek 17. září pokračují všechna ná-

boženství podle jednotlivých věkových kate-
gorií  od 17 do 18 hod. Předškoláky vede kate-
chetka Jitka Felbrová, 1. a 2. třídu Karolína 
Němcová, 3. až 5 třídu otec Jan a 6. až 9. třídu 
Milada Provinská.  

Ve čtvrtek 17. září se od 19 hod. v kryptě 
modlíme za naše děti a vnoučata.    


 Ve čtvrtek 17. září ve 20 hod. zahájíme pra-
videlné čtvrteční kontemplace v kryptě. 

 

V pondělí 21. září od 19 hod. začne cyklus 
přednášek otce Petra Literatura a duchovní 
život. 



 V sobotu 26. září zveme všechny děti na 
první podzimní celodenní pěší výlet. Bližší 
informace budou oznámeny příští neděli (ve 
farních zprávách) a na čtvrtečních nábožen-
stvích.

 
Obě společenství mládeže, středeční i 

čtvrteční, začnou v prvním říjnovém týdnu. 

Hledáme věřícího a spolehlivého člověka, 
který by byl ochoten se ujmout práce kos-
telníka. Rozsah zapojení a práce záleží na 
domluvě. Obracejte se prosím na pana fa-
ráře.  

 
Migrantům můžeme pomoci např. finanč-

ním příspěvkem na Charitu České republiky: 
- konto na pomoc v zahraničí 55660022/0800 - 

(humanitární zahraniční sbírka) s variabilním 
symbolem podle vybrané země. Více informací 
najdete na www.charita.cz.  

Náš chrámový sbor CANTORES CORDIS 
zahájí svou 46. sezónu v úterý 15. září 2015 v 19 
hodin ve zkušebně proti sakristii. Rádi mezi se-
bou uvítáme nové zájemce o sborový zpěv do 
všech hlasových skupin. Zveme Vás též k ná-
vštěvě našich webových stránek 
www.cantorescordis.cz. 

 VYTISKL OTOKAR FASTER, VINOHRADSKÁ 28, 120 00 PRAHA 2, tel/fax/zázn. 222 517 634, mob. 604 438 141, e-mail tisk.faster@seznam.cz, www.faster.webzdarma.cz  

Římskokatolická farnost u kostela Nejsv. Srdce Páně, 130 00 Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 19  
www.srdcepane.cz 

tel. 222 727 713 
P. Petr Beneš CSsR                 P. ThLic. Jan Houkal, Th.D.             P. MUDr. Jiří Slabý 

Pouze pro vnitřní potřebu farnosti. Neprodejné. 
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