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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela  

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

13. března 2016  –  5. neděle postní 
 

1. čtení: Izaiáš, kap. 43, verš 16–21 
Hle, činím věci nové a napojím svůj lid. 

Odpověď k žalmu: Miluji tě, Hospodine, má sílo 

2. čtení: list sv. Pavla Filipanům, kap. 3, verš 8–14 
Pro Krista jsem se všeho zřekl, a protože umřel on, i já mu chci být v tom podobný. 

Evangelium: Jan, kap. 8, verš 1–11 
Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem první. 
 

A tak došlo Božím řízením k tomu, že jeden voják ten svatý bok proklál kopím. Z otevřeného boku se 
vyřinula krev s vodou, výkupné za naši spásu. Vytryskla z hlubin studnice Kristova srdce, aby dala svátos-
tem církve moc vlévat život milost a zároveň aby pro všechny, kdo žijí v Kristu, byla nápojem z živého 
pramene, tryskajícího do života věčného. Nuže vzhůru, duše, přítelkyně Kristova, spěchej napodobit ho-
lubici hnízdící u samého ústí rozsedliny, nepřestávej se starat, abys tam, u Kristova srdce, jako vrabec 
nalezla pro sebe místo, tam ulož plody své čisté lásky, jako když hrdlička ukládá svoje mláďata, tam po-
spěš navážit vody z pramenů Spasitelových, přilož své rty a pij. Vždyť toto je ten pramen tryskající zpro-
střed ráje a rozdělený do čtyř proudů, který zaplavuje otevřená srdce a zavlažuje i zúrodňuje celou zemi. 
Pospěš k tomuto prameni života a světla, duše Boha milující, ať jsi kdokoli, a obrať se k němu 

s veškerou upřímností svého srdce.                       sv. Bonaventura 
 

Tento týden si připomínáme:  19. března     slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie 
 

Příští neděli bude Květná neděle. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:  

Památka vjezdu do Jeruzaléma 
Evang.:   Lukáš, kap. 19, verš 28–40 

Mše svatá 
1. čtení:  Izaiáš, kap. 50, verš 4–7 
2. čtení:  list sv. Pavla Filipanům, kap. 2, verš 6–11 
Evang.:  Lukáš, kap. 22, verš 14 až kap. 23, verš 56 
 

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE 
Neděle: 9, 11 (pro rodiny s dětmi), 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 je společná modlitba růžence 

V pátek po večerní mši svaté je půlhodinová tichá 
adorace 

Bože, tvůj Syn nás tak miloval, že se z lásky vydal na smrt za spásu světa; dej nám svou milost,  
abychom i my milovali své bratry a zůstávali v tvé lásce. 

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny 
před každou mší svatou, během adorací nebo dle 
domluvy s knězem 
V době postní je pravidelná příležitost ke svátosti 
smíření před každou večerní mší svatou prodlou-
žena na tři čtvrtě hodiny 
Ve Svatém týdnu bude ještě více prodloužena 



Tuto neděli 13. března:  
- je sbírka na charitní činnost 
v arcidiecézi 
- po mši svaté od 9 hod. zveme na farní 
kafe 
-  od 11 hod. mše svatá zvlášť pro rodiny s 
dětmi 
- od 16 hod. pokračuje Farní akademie 
přednáškou vztahující se k Roku 
milosrdenství.  Doc. Antonie Doležalová  
bude hovořit na téma „Boží milosrdenství 
z pohledu ekonomie“. 
 

 
V pondělí 14. března:  

- od 18.45 hod. pokračují v besídce pravi-
delné Rozhovory o víře pro mládež 
- od 19 hod. ve videosále přednáška Lite-
ratura a duchovní život.  


V úterý 15. března: 

-  od 9 hod. bude setkání seniorů  
-  nekoná se úklid kostela 
- od 19 hod. zkouška chrámového sboru 
Cantores Cordis 
- od 19.30 hod. postní koncert za přispění 
Městské části Praha 3, na němž zazní kan-

táta Membra Jesu Nostri v podání soubo-
ru Musica Florea.  

 
Ve středu 16. března: 

- od 18 hod. bude mše svatá doprovázená 
kapelou Srdcaři a  od 19 hod. ve videosále 
společenství starší mládeže. 


Ve čtvrtek 17. března:  

- od 15.45 hod. bude ve videosále drama-
tický kroužek pro děti 
- 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 19.30 hod. Postní koncert slovin-
ského pěveckého sboru Lipa zelenela je  
- nekoná se kontemplace v kryptě. 


 Příští neděli 20. března: 
- si doneste vlastní ratolesti k požehnání.

 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 

  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. 

http://www.srdcepane.cz/

