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Farní zprávy 
farnosti 

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Královské Vinohrady 
 
 

20. září 2015  –  25. neděle v mezidobí 
 

1. čtení: kniha Moudrosti, kap. 2, verš 12a.17–20 
Odsuďme ho k hanebné smrti. 

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

2. čtení: list sv. Jakuba, kap. 3, verš 16 až kap. 4, verš 3 
Ti, kdo usilují o pokoj, rozsévají v pokoji semeno, jehož plodem je spravedlnost. 

Evangelium: Marek, kap. 9, verš 30–37 
Syn člověka bude vydán. Kdo chce být první, ať je služebníkem všech. 
 

Z dnešního úryvku evangelia na mě, Pane, více než jindy hledí tvoje tvář: laskavá, ale posmutnělá. 
Tvoji nejbližší, ti, které sis vybral, abys jim svěřil tajemství Božího království, tě vůbec nepochopili. 
Mluvíš k nim otevřeně o utrpení, které je před tebou, i o tom, že se skrze smrt zjeví tvá sláva, a oni 
nejen že nerozumějí a ostýchají se zeptat, ale dohadují se o takových malichernostech – kdo z nich je 
nejdůležitější. Cítím tvůj smutek, Pane, a musím se hanbit: jak jsem sám lhostejný a nevšímavý vůči 
tvé lásce, která se nezdráhala přijmout kruté utrpení, jak jsem necitlivý k druhému člověku, který mi 
chce otevřít své srdce, jak jsem zahleděný sám do sebe… Odpusť, Pane! 
 

Tento týden si připomínáme: 21. září svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 
 23. září památku sv. Pia z Pietrelciny, kněze   
 26. září sv. Kosmu a Damiána, mučedníky 

  
Příští neděli bude 26. neděle v mezidobí. Při bohoslužbě se budou číst tato čtení: 
1. čtení: 4. kniha Mojžíšova, kap. 11, verš 25–29 
2. čtení: list sv. Jakuba, kap. 5, verš 1–6 
Evang.:   Marek, kap. 9, verš 38–43.45.47–48 
  

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. 

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

Bože, tys nám uložil, abychom milovali tebe a bližního, 
neboť v tom je smysl a naplnění všech ustanovení posvátného zákona;  

dej nám sílu, abychom zachovávali tvá přikázání, naplnili je láskou, a tak vešli do věčného života. 

V neděli je od 10 do 10.50 hod. tichá adorace 

Ve čtvrtek je večerní mše sv. zakončena 
společnými nešporami  

V pátek po večerní mši sv. je půlhodinová 
tichá adorace 

 



Tuto neděli se po večerní mši sv. sejdou 
Pastorační a Ekonomická rada farnosti.  


V pondělí 21. 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.  



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


V úterý po večerní mši sv. uklízíme kostel. 

S vděčností uvítáme každou pomoc.  

 
V úterý 22. září v 19 hod. bude zahájen 4. 

ročník kurzů Alfa v naší farnosti.   


Ve čtvrtek 24. září: 

- pokračují všechna náboženství podle jed-
notlivých věkových kategorií od 17 do 18 hod. 
Předškoláky vede katechetka Jitka Felbrová, 1. 
a 2. třídu Karolína Němcová, 3. až 5 třídu otec 
Jan a 6. až 9. třídu Milada Provinská.  
- od 19 hod. v kryptě modlíme za naše děti 
a vnoučata.    

- od 19.30 hod. bude v našem kostele bene-
fiční koncert na podporu projektů pro slu-

chově postižené Srdce je v nás. 

-ve 20 hod bude pravidelná čtvrteční kon-
templace v kryptě.


V sobotu 26. září zveme všechny děti na 

první podzimní celodenní pěší výlet „Z hradu 
Okoř až na svatováclavskou Budeč.“ Sraz 
v 8.30 hod. u zadního vchodu do kostela (na 
zahrádce), návrat 18.45 hod. tamtéž. S sebou si 
je třeba vzít: sportovní oblečení a obuv, pláš-
těnku, jídlo a pití na celý den, opencard (mají-
li) a 120,- Kč na jízdní a vstupné. Těší se otec 
Jan a Michaela Pávová. 


Sbírka příští neděli bude na církevní škol-

ství.  


Obě společenství mládeže, středeční i 

čtvrteční, začnou v prvním říjnovém týdnu. 


Katechumeni a zájemci o křest se sejdou ve 

čtvrtek 1. října v 19.30 hod. na faře.   
 

Apoštolská exhortace papeže Františka 

EVANGELII GAUDIUM 
(Radost evangelia) 

 

77. Přesto však jsme jako děti této doby určitým způ-
sobem pod vlivem nynější globalizované kultury, která 
nás, třebaže nám prezentuje hodnoty a nové možnosti, 
může také omezovat, podmiňovat a dokonce způsobit 
onemocnění. Uznávám, že potřebujeme vytvářet 
vhodné prostory k motivaci a ozdravení pastoračních 
pracovníků, „míst, kde se obrozuje naše víra v Ježíše 
Krista ukřižovaného a vzkříšeného, sdílejí se nejhlubší 
otázky i všední starosti, uskutečňuje se za pomoci 
evangelních kritérií niterné rozlišování týkající se života 
a zkušeností za účelem nasměrovat individuální i soci-
ální rozhodnutí k dobru a kráse“.  Italská katolická ak-
ce, Messaggio della XIV Assemblea Nazionale alla Chiesa ed 
al Paese (8 květen 2011)  Zároveň bych rád obrátil po-
zornost k některým pokušením, kterým jsou zvláště 
dnes vystaveni ti, kdo se věnují pastoraci. 
Ano výzvě misionářské spirituality 
78. Dnes je možné u mnoha pastorační pracovníků, 
včetně zasvěcených osob, zaznamenat přehnanou sta-
rost o osobní prostor autonomie a relaxace, což vede k 
prožívání vlastního životního poslání jakožto pouhého 
přívěsku, který jako by nebyl součástí vlastní identity. 
Současně je zaměňován duchovní život za určité nábo-
ženské momenty, které sice nabízejí povznesení, ale 
neposilují setkávání s druhými, nasazení ve světě, nad-
šení pro evangelizaci. Proto lze u mnoha z těch, co se 
věnují evangelizaci, třebaže se modlí, zaznamenat ja-
kýsi individualistický akcent, krizi identity a pokles nad-
šení. Jsou to tři nešvary, které se vzájemně živí. 

opět obnovila svůj provoz. 
Půjčujeme v neděli od 10 do 11 a ve středu od 16 od 18 h. 
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