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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela  

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

28. února 2016  –  3. neděle postní 
 

1. čtení: 2. kniha Mojžíšova, kap. 3, verš 1–8a.13–15 
Ten, který jest, posílá mě k vám. 

Odpověď k žalmu: Hospodin je milosrdný a milostivý 

2. čtení: 1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 10, verš 1–6.10–12 
Život lidu s Mojžíšem na poušti byl zapsán jako výstraha pro nás. 

Evangelium: Lukáš, kap. 13, verš 1–9 
Když se neobrátíte, všichni zahynete. 

 
S Kristem jsme zemřeli; neseme na svém těle Kristovu smrt, aby se na nás ukázal také jeho život. 
Nežijeme tedy již svůj vlastní život, ale život Kristův, život v nevinnosti, život v čistotě, život 
prostý a plný všech ctností. S Kristem jsme vstali k novému životu, v něm tedy žijeme, v něm 
vystupme vzhůru, aby nás had usilující uštknout naši patu nemohl na zemi nalézt. Prchejme 
odtud. Duchovně můžeš utéci, i když tě tu tělo drží.  Můžeš být zároveň zde i u Pána, jestliže 
k němu přilne tvá duše, jestliže ve svých myšlenkách půjdeš za ním, jestliže ho věrně, nikoliv jen 
na oko budeš následovat, jestliže se k němu budeš utíkat; vždyť je přece naším útočištěm a silou 
ten, jemuž říká David: K tobě jsem se uchýlil a nebyl jsem zklamán.                    sv. Ambrož, biskup  

 
Příští neděli bude 4. neděle postní. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení: 
1. čtení: kniha Jozue, kap. 5, verš 9a.10–12 
2. čtení: 2. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 5, verš 17–21 
Evang.: Lukáš, kap. 15, verš 1–3.11–32 
 

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE 
Neděle: 9, 11, 18 hod. 
Pondělí až sobota: 8, 18 hod. 
V době postní konáme pobožnosti křížové cesty 
v pátek a v neděli od 17.30 hod. 

Ve čtvrtek a v sobotu od 17.30 hod. je společná 
modlitba růžence 
V pátek po večerní mši svaté je půlhodinová  
tichá adorace 

Bože, studnice milosrdenství a dobroty,  
ty nám dáváš příležitost, abychom svou hříšnost léčili modlitbou, postem a štědrostí; pohleď, jak ve svědomí cítíme 

svou vinu a pokorně se z ní vyznáváme, ukaž na nás své veliké slitování, odpusť nám a pozvedni nás k sobě. 

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

V době postní je pravidelná příležitost ke svá-
tosti smíření před každou večerní mší sva-
tou prodloužena na tři čtvrtě hodiny 



 Minulou neděli se při sbírce Haléř sv. 
Petra vybrala částka 41. 134,- Kč. 

 
 Tuto neděli 28. února:  
- bude mše svatá v 11 hod. především pro 
rodiny s dětmi  
- odpoledne odjíždí otec Jan s mládeží na 
jarní prázdniny na běžkách, nebude  
přítomen do soboty 5. března. 

 
V pondělí 29. února:  

- od 19 hod. ve videosále přednáška Lite-
ratura a duchovní život. 


V úterý 1. března: 

-  od 9 hod. bude setkání seniorů   
-  po večerní mši svaté prosíme o pomoc 
při úklidu kostela 
- od 19 hod. zkouška chrámového sboru 
Cantores Cordis.  

 
Ve středu 2. března: 

- od 18 hod. bude mše svatá doprovázená 
kapelou Srdcaři a po ní od 19 hod. ve video-
sále pokračuje společenství starší mládeže.  


Ve čtvrtek 3. března:  

- nebude dramatický kroužek pro děti 
- nebudou náboženství 
- od 19 hod. ve videosále společenství 
mladší mládeže  
- od 19 hod. v kryptě modlitby za děti a 
vnoučata 
- nebude setkání katechumenů  
- od 20 hod. kontemplace v kryptě. 

 
V pátek 4. března: 

- pokračuje program devíti prvních pát-
ků v rámci Roku milosrdenství. Večerní 
program bude v péči 1. pražského vikariátu 
pod vedením P. Vladimíra Kelnara. Po mši 
svaté v 18 hod. bude následovat katecheze  

na téma Boží milosrdenství a hodinová 
adorace. Příležitost ke svátosti smíření bu-
de od 17 hod. a během celé adorace. 


 Příští neděli 6. března: 
- bude sbírka na Světové dny mládeže v 
Krakově 
-  od 19. 30 hod. v kryptě modlitba chval 
organizovaná naší mládeží.  

 Bližší informace a přihlášky na jednotlivé akce 
jsou u otce Jana nebo na našich web stránkách ve 
složce „AKTIVITY/AKCE PRO DĚTI A MLÁ-
DEŽ“ 
 Příprava na biřmování pro mládež 

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

 dlouhodobá příprava se děje v rámci Rozhovorů 
o víře pro mládež 

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

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

 Příprava na první svaté přijímání a první sva-
tou zpověď 

 přepokládá se účast na náboženství 

 bude probíhat od začátku dubna každou středu 
od 16 od 17 hod.  

 Sobotní výlety pro děti  

 termíny jednotlivých výletů budou upřesněny 

 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 

Půjčujeme v neděli od 10 do 11 a ve středu od 16 od 18 h 

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. 

http://www.srdcepane.cz/

