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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela 

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 
Praha - Vinohrady 

 
 

24. ledna 2016  –  3. neděle v mezidobí 
  

1. čtení: Nehemiáš, kap. 8, verš 2–4a.5–6.8–10 
Četlo se v knize Božího zákona a pochopili, co se četlo. 

Odpověď k žalmu: Vstupte před Hospodina s jásotem! 

2. čtení: 1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 12, verš 12–30 
Vy jste Kristovo tělo a každý z vás jeho úd. 

Evangelium: Lukáš, kap. 1, verš 1–4 a kap. 4,14–21 
Dnes se naplnilo toto Písmo. 

  

Bože, kdo by mohl zcela proniknout byť jen jediný z tvých výroků? Toho, co zůstává mimo, je mno-
hem víc než toho, co jsme s to pojmout. Je to jako když žízniví pijí z pramene. Boží slovo je mnoho-
stranné a ti, kteří je přijímají, k němu přistupují z mnoha hledisek. Pán vykreslil své slovo mnoha bar-
vami, aby každý, kdo se jím zabývá, na něm nalezl něco, co jej uchvátí. Ukryl v něm nejrůznější bo-
hatství, abychom z něho všichni ve svém úsilí mohli něco pro sebe vytěžit. Nikdo, kdo dostane něja-
ký díl tohoto bohatství, by si neměl myslet, že je v Božím slově pouze to, co získal on. Spíš ať si uvě-
domí, že z toho všeho, co Boží slovo obsahuje, dokázal vytěžit jen toto málo. A také by proto, že se 
mu podařilo získat pro sebe jen tuto částečku, neměl říkat, že je nějak chudé a neplodné, nebo jím 
pohrdat, ale spíš děkovat za jeho bohatství, i když je není s to vyčerpat. Raduj se, že jsi Božím slovem 
nasycen, a nermuť se z toho, že tě jeho bohatství přesahuje.                                          sv. Efrém Syrský  

 

Tento týden si připomínáme: 25. ledna svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola 
 26. ledna památku sv. Timoteje a Tita, biskupů  
 27. ledna  sv. Andělu Mericiovou, pannu 
 28. ledna památku sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve 
 

Příští neděli bude 4. neděle v mezidobí. Při bohoslužbě se budou číst tato čtení:  
1. čtení:  Jeremiáš, kap. 1, verš 4–5.17–19 
2. čtení:  1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 12, verš 31 až kap. 13, verš 13 
Evang.:  Lukáš, kap. 4, verš 21–30 
 

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 společná 
modlitba růžence 
V pátek po večerní mši svaté je půlhodinová  
tichá adorace 

Všemohoucí věčný Bože, veď nás, ať žijeme podle tvé vůle,    
abychom zůstávali stále spojeni s tvým milovaným Synem a přinášeli hojný užitek. 

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

 



Děkujeme všem, kteří se zapojili do letošní 
Tříkrálové sbírky. Částka vybraná v naší 
farnosti činí 87 634,- Kč.  

 

Tuto neděli 24. ledna:  
- od 19.30 hod. se koná v kryptě modlitba 
chval organizovaná naší mládeží. 

 

V pondělí 25. ledna:  
- od 18.45 hod. pokračují v besídce pravi-
delné Rozhovory o víře pro mládež 
- od 19 hod. ve videosále se koná další 
přednáška Literatura a duchovní život. 



V úterý 26. ledna: 
- je od 9 hod. v besídce setkání seniorů  
-  po večerní mši svaté prosíme o pomoc 
při úklidu kostela   
- od 19 hod. zkouška chrámového sboru 
Cantores Cordis, který stále vítá nové zá-
jemce o sborový zpěv   
- od 19 hod. v rámci výstavy Lidé na cestě 
se koná ve videosále beseda 
s dobrovolníky o pomoci uprchlíkům na 
hranicích s promítáním fotografií.  



Ve středu 27. ledna: 
- od 19 hod. ve videosále pokračuje Teolo-
gický klub. 



Ve čtvrtek 28. ledna:  
- od 17 hod. pokračují náboženství 
-  od 19 hod. ve videosále společenství 
mladší mládeže  
- od 19 hod. v kryptě modlitby za děti a 
vnoučata 
- od 19.30 hod. na faře setkání kate-
chumenů  
- od 20 hod. kontemplace v kryptě. 



V chodbě pod věží pokračuje výstava o 
problematice uprchlíků Lidé na cestě. Vý-
stava potrvá do 7. února, přístupná je vždy 
ve čtvrtek, pátek a v neděli od 15 do 18 
hod. 

 Pokud by se některá rodina chtěla připo-
jit k jarním prázdninám na běžkách pro 
starší děti a mládež (na chatě jsou ještě 
volná místa), nechť se co nejdříve přihlásí 
otci Janovi.  

PLÁN FARNÍCH AKCÍ PRO DĚTI A MLÁ-

DEŽ NA JARO 2016 
 Jarní prázdniny pro starší děti a mládež na 

běžkách od 28. února do 5. března 

 přihlášky a informace u otce Jana nebo na webu 

 Příprava na biřmování pro mládež 

 specifická příprava na biřmování bude probíhat 
o velikonočních nedělích od 19.15 hod. 

 jedná se o následující neděle: 3., 10., 17. a 24. 
dubna a 1. května 

 dlouhodobá příprava se děje v rámci Rozhovorů 
o víře pro mládež 

 Předsvatodušní duchovní obnova pro starší 
děti a mládež od 6. do 8. května 

 od pátku 6. (podvečera) do neděle 8. května  

 pro biřmovance zároveň závěrečná část přípravy 
na biřmování 

 Biřmování v sobotu 14. května (vigilie slav-
nosti Seslání Ducha svatého) 

 od 18 hod. v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně 

 Příprava na první svaté přijímání a první sva-
tou zpověď 

 přepokládá se účast na náboženství 

 bude probíhat od Velikonoc 

 termíny setkání budou upřesněny podle domluvy 
s rodiči (termín schůzky bude oznámen) 

 Sobotní výlety pro děti  

 termíny jednotlivých výletů budou upřesněny 

VÝHLED FARNÍCH AKCÍPRO DĚTI A MLÁ-

DEŽ NA LÉTO 2016 
 Účast na Světovém dni mládeže v Krakově 

od 20. (25.) do 31. července 2016 

 je třeba se samostatně přihlásit na 
http://signaly.bluepro.cz/krakov/index.php 

 pokud chcete jet společně (včetně předprogra-
mu, což je doporučováno), napište do poznám-
ky, že chcete jet v autobuse s P. Janem Houka-
lem 

 Letní farní tábor pro děti na Mariánské od 
22. do 29. srpna 2016 

  přihlášky u otce Jana nebo na farním webu 

 Letní turistická výprava pro starší děti a 
mládež 

  bude upřesněno podle zájmu   

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

www.srdcepane.cz 
Pouze pro vnitřní potřebu farnosti. Neprodejné. 
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