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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela 

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

22. května 2016  –  slavnost Nejsvětější Trojice 
 

1. čtení: kniha Přísloví, kap. 8, verš 22–31 
Dříve než povstala země, byla počata Moudrost. 

Odpověď k žalmu: Buď veleben Hospodin nyní i navěky 

2. čtení: list sv. Pavla Římanům, kap. 5, verš 1–5 
K Bohu máme přístup skrze Krista v lásce, která je nám vlita skrze Ducha svatého 

Evangelium: Jan, kap. 16, verš 12–15 
Všechno, co má Otec, je moje; Duch svatý z mého vezme a vám to oznámí 
 

Boha nikdo nikdy neviděl, jaký je. Ať si proto nikdo netroufá pátrat po tom, co je Božím 
tajemstvím, to znamená: co Bůh byl, jak byl a kdo byl. To jsou věci nevyslovitelné, nevyzpytatelné 
a neproniknutelné. Jen prostě, ale pevně věř, že Bůh je a bude takový, jaký byl, protože Bůh je 
nezměnitelný. Kdo je tedy Bůh? Otec, Syn a Duch svatý, jediný Bůh. A víc o Bohu nebádej, 
protože stejně jako se vymyká lidskému vidění hlubokost moře, nemůže žádné lidské poznání 
uchopit neproniknutelné božství Trojice.                                                                sv. Kolumbán (~543–615) 
 

Tento týden si připomínáme: 25. května  sv. Bedu Ctihodného, kněze a učitele církve 
  sv. Řehoře VII., papeže 
  sv. Marii Magdalénu de´Pazzi, pannu 
 26. května slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ 
 27. května sv. Augustina z Canterbury, biskupa  
 

Příští neděli bude 9. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:   
1. čtení: 1. kniha Královská, kap. 8, verš 41–43 
2. čtení: list sv. Pavla Galaťanům, kap. 1, verš 1–2.6–10 
Evang.: Lukáš, kap. 7, verš 1–10 

 

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE 
Neděle: 9, 11, 18 hod. 
Pondělí až sobota: 8, 18 hod. 
V květnu je denně (kromě výjimek) po večerní mši 
svaté májová pobožnost 

Ve čtvrtek a v sobotu od 17.30 hod. je společná 
modlitba růžence 

V pátek po večerní mši svaté je půlhodinová tichá 
adorace 

Bože Otče, tys poslal světu svého Syna a svatého Ducha, a zjevils tak lidem tajemství svého vnitřního života; 

dej nám, abychom toto tajemství v pravé víře vyznávali, 

 abychom hlásali jedinou věčnou slávu a klaněli se společné svrchované moci jediného božství ve třech osobách.

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

 



 Tuto neděli 22. května: 
-  bude mše svatá v 11 hod. pro rodiny 
s dětmi. 

 

V pondělí 23. května: 
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře 
pro mládež 
- od 19 hod. ve videosále Literatura a du-
chovní život. 



V úterý 24. května: 
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při 
úklidu kostela 
- od 19 hod. zkouška chrámového sboru 
Cantores Cordis. 

 

Ve středu 25. května: 
- od 16 hod. pokračuje v modrém salónku 
příprava dětí na první svatou zpověď a 
první svaté přijímání 
- mše svatá od 18 hod. doprovázená kapelou 
Srdcaři 
- od 19 hod. ve videosále setkání mladých. 

 

Ve čtvrtek 26. května: 
- od 15.45 hod. dramatický kroužek pro 
děti 
- od 17 hod. všechna náboženství (skončí 
v 17.50 hod.) 
- slavnostní mši svatou doprovodí chrámový 
sbor Cantores Cordis 
- není společenství mladší mládeže  
- od 19 hod. v kryptě modlitby za děti a 
vnoučata 
- od 19 hod. kontemplace v kryptě. 

 
 Ve čtvrtek 26. května zve srdečně pan kar-
dinál Dominik Duka všechny věřící k oslavě 
slavnosti Těla a Krve Páně do katedrály sv. 
Víta, Václava a Vojtěcha. Po slavné mši sva-
té v 17 hod. bude následovat tradiční eucha-
ristické procesí kolem Hradčanského náměs-
tí. 



 V sobotu 28. května zveme všechny děti 
na další celodenní pěší výlet, tentokrát Za 
Královnou Českého středohoří aneb Na 
Milešovku. Sraz v 8.15 hod. v zahrádce za 
kostelem, návrat v 19.30 hod. tamtéž. S se-

bou si je třeba vzít jídlo a pití na celý den, 
sportovní oblečení a obuv, pláštěnku, kartič-
ku na MHD a příspěvek 150 Kč na jízdné a 
vstupné. 



 Příští neděli 29. května: 
- od 19.30 hod. v kryptě modlitba chval 
organizovaná našimi mladými. 



 V sobotu 4. června bude farní poutní a po-
znávací zájezd do Rumburka a Horní 
Lužice. 



 V neděli 5. června proběhne první svaté při-
jímání dětí naší farnosti. 



 V neděli 26. června zveme všechny farníky do 
prostor zahrady na farní odpoledne. 



 Ve čtvrtek 30. června bude v 18 hod. mše 
svatá ke konci školního roku. 



ALFA kurzy  4. 10. 2016 -  6. 12.  2016 

Naše farnost bude od září  pořádat již 5. běh kurzů 
ALFA, určeny pro každého, kdo hledá svoji 
duchovní cestu a chce se seznámit s křesťanstvím 
nebo si klade otázky o smyslu života. Kurzy jsou 
určeny ale i pro toho, kdo se v průběhu života vzdálil 
od víry a chce se k ní vrátit. S případnými dotazy se 
obracejte na vedoucí kurzů ALFA Danu Muškovou 
telefonicky 736 767 510 nebo e-mailem: 
srdcepane@seznam.cz, k účasti je třeba se přihlásit 
předem. ALFA kurzy jsou zdarma. 

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

 Účast na Světovém dni mládeže 
v Krakově od 20. (25.) do 31. července 
2016 

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

 pokud chcete jet společně, napište do po-
známky, že chcete jet v autobuse s P. Ja-
nem Houkalem 

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

 Letní turistická „čundrovýprava“ pro 
starší děti a mládež 8. - 13. srpna 2016  

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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