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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti 

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha–Vinohrady 
 

 

1. listopadu 2015  –  slavnost Všech svatých 
  

1. čtení: Zjevení sv. Jana, kap. 7, verš 2–4.9–14 
Hle – veliký zástup, který by nikdo nespočítal, ze všech národů, kmenů, plamen a jazyků. 

Odpověď k žalmu: Radujte se, spravedliví, v Hospodinu! 

2. čtení: 1. list sv. Jana, kap. 3, verš 1–3 
Budeme vidět Boha tak, jak je. 

Evangelium: Matouš, kap. 5, verš 1–12a 
Radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu! 

 
Pomník na náměstí je daleko méně než socha a obraz na oltáři. K tomu jsou podmínky daleko 
přísnější. A přece je světců na oltářích mnoho a mnoho. Ve všech dobách a na všech místech je 
svatý Bůh se svým lidem.                                                                        P. Tomáš Špidlík: Ve službě slova 

 
Tento týden si připomínáme: 2. listopadu všechny věrné zemřelé 

3. listopadu sv. Martina de Porres, řeholníka 
4. listopadu památku sv. Karla Boromejského, biskupa 

 
Příští neděli bude 32. neděle v mezidobí. Při bohoslužbě se budou číst tato čtení:  
1. čtení: 1. kniha Královská, kap. 17, verš 10 –16 
2. čtení: list Židům, kap. 9, verš 24–28 
Evang.: Marek, kap. 12, verš 38–44 

 
 

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 před každou mší sv., 
během adorací nebo dle domluvy s knězem  

Všemohoucí, věčný Bože, tvoji svatí jsou pro nás příkladem a pomáhají nám na cestě k tobě;  
při dnešní slavnosti si je všechny společně připomínáme a ve společenství s nimi tě prosíme: 

vyslyš nás a pro jejich zásluhy nám dávej všechno, co potřebujeme k jejich následování. 

Adorace v tomto týdnu:  
čtvrtek po večerní mši sv. 
pátek 8.30-9 a 17-18 hod.       



Dnes, v neděli 1. listopadu: 
- od 15 hod. bude na Vinohradském hřbitově 
v kapli sv. Václava mše sv. za zemřelé 
s následnou modlitbou za zemřelé na hřbitově 
- se od 20 hod. v kryptě koná modlitba chval 
organizovaná naší mládeží.  



V pondělí 2. listopadu:  
- od 18.45 hod. pokračují v „besídce“ pravidel-
né Rozhovory o víře s otcem Janem pro mládež  
- od 19 hod. ve videosále je další přednáška 
otce Petra z cyklu Literatura a duchovní život. 



V úterý 3. listopadu:  
-  po večerní mši sv. prosíme o pomoc při úkli-
du kostela    
- od 19 hod. pokračují kurzy Alfa 
- toto úterý nebude zkouška chrámového sboru 
Cantores Cordis.  

 

Ve středu 4. listopadu: 
- mše sv. v 18 hod. bude rytmická a po ní od 19 
hod. následuje společenství starší mládeže, při 
kterém zazní přednáška Richarda Vašečky „Milo-
vat a ctít“. 


Ve čtvrtek 5. listopadu: 

- od 17 hod. do 18 hod. pokračují všechna 
náboženství   
- mimořádně nebude příležitost ke svátosti 
smíření přede mší sv.  
-  od 19 hod. ve videosále se sejde společenství 
mladší mládeže cca 14 -19 let 
- od 19 hod. v kryptě se konají modlitby za 
děti a vnoučata 
- nekoná se setkání katechumenů 
- ve 20 hod bude pravidelná čtvrteční kon-
templace v kryptě. 



V sobotu 7. listopadu:  
- zveme všechny děti na další pěší výlet „Z Be-
rouna přes Svatého Jana pod Skalou až na Karl-
štejn“: sraz v 8.40 hod. za kostelem, návrat v cca 
17.40 hod tamtéž; s sebou teplé turistické oblečení, 
pláštěnku, jídlo a pití na celý den a 70 Kč na vlak 
- od 19 hod. se ve videosále uskuteční koncert 
Kvartetu Leñadores.  

- nebude příležitost ke svátosti smíření přede 
mší sv.   



Příští neděli 8. listopadu: 
- je sbírka na charitní činnost v arcidiecézi   
- bude po „deváté“ mši sv. farní kafe; kdo mů-
žete, doneste, prosím, něco k občerstvení; ote-
vřen bude také prodejní stánek s knihami  
- mše sv. od 11 hod. bude zvlášť pro rodiny s 
dětmi 
- od 16 hod. ve videosále pokračuje V. ročník 
Farní akademie přednáškou Radima Ucháče 
„Trendy a naděje na obnovu kultury života 
ve společnosti a politice“ 
- od 19.30 hod. Vás srdečně zveme do kostela na 
koncert Requiem od Heinricha Schütze. 



Srdečně zveme „náctileté“ na duchovní obno-
vu pro mládež s otcem Janem, která se uskuteční 
od pátku 27. listopadu (podvečera) do soboty 28. 
listopadu. Prosím, vyzvedněte si přihlášky a infor-
mace.     



Jarní prázdniny na běžkách: nabídka pro 
starší děti a mládež strávit jarní prázdniny spo-
lečně na běžkách od neděle 28. února (odpoledne) 
do soboty 5. března (odpoledne). Zájemci nechť se 
přihlásí co nejdříve otci Janovi. 



Kdo by si přál zasílat farní zprávy v elektronické 
podobě na mail, prosím ozvěte se na farní mail: far-
nost@srdcepane.cz.  



1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den 
je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat pl-
nomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v 
očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, 
sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) je třeba 
pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vy-
znání víry. Abychom mohli získat plnomocné odpust-
ky, nesmíme mít zálibu v žádném – ani lehkém – hří-

chu. Od 1. do 8. 11. je možno jednou denně získat po 
splnění tří obvyklých podmínek plnomocné odpustky 
přivlastnitelné pouze duším v očistci při návštěvě hřbi-
tova modlitbou (třeba jen v duchu) za zemřelé.

Pondělí 2. 11. 2015 18 h J. Gruber (1855–1933):Requiem in Es 

CANTORES CORDIS  Musica academica 

řídí M. M. Ondrášová  varhany Ondřej Urban 

Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně 
130 00 Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 19  
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Pouze pro vnitřní potřebu farnosti. Neprodejné. 
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