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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela 

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

12. června 2016  –  11. neděle v mezidobí 
 

1. čtení: 2. kniha Samuelova, kap. 12, verš 7–10.13 
Hospodin ti odpouští hřích, nezemřeš! 

Odpověď k žalmu: Pane, odpusť mi všechny hříchy! 

2. čtení: list sv. Pavla Galaťanům, kap. 2, verš 16.19–21 
Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus. 

Evangelium: Lukáš, kap. 7, verš 36 až kap. 8, verš 3 
Muselo jí být odpuštěno mnoho hříchů, když mně nyní prokazuje tolik lásky. 
 

Denním světlem svého vědění zaplaš, Pane, noční temnoty naší mysli, aby náš duch byl tebou 
osvícen a v nové čistotě ti mohl sloužit. Když slunce začíná svou nebeskou pouť, začíná lidem 
pracovní den. Ty, Pane, připrav v naší mysli místo pro tvůj den, který nezná konce. Dej nám, ať 
sami na sobě zakusíme život vzkříšení a nic ať nepřipraví naše srdce o to, čím ty nás oblažuješ. 
Pane, pro naši usilovnou snahu se ti přiblížit vtiskni do nás pečeť toho dne, jenž nezačíná pohy-
bem a během slunce.                                                                                           modlitba sv. Efréma 
 

Tento týden si připomínáme: 13. června sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve 
 15. června sv. Víta, mučedníka  
  

Příští neděli bude 12. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:  
1. čtení: Zachariáš, kap. 12, verš 10–11 
2. čtení: list sv. Pavla Galaťanům, kap. 3, verš 26–29 
Evang.:  Lukáš, kap. 9, verš 18–24 
 

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE 
Neděle: 9, 11, 18 hod. 
Pondělí až sobota: 8, 18 hod. 
V červnu je denně po večerní mši sv. pobožnost k 
Nejsvětějšímu Srdci Páně se svátostným po-
žehnáním  

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

V pátek po večerní mši svaté je půlhodinová tichá 
adorace 

Bože, sílo všech, kdo v tebe doufají, bez tebe lidská slabost nic nezmůže; vyslyš naše prosby a nepřestávej nám po-
máhat svou milostí, abychom plnili tvá přikázání a vždycky smýšleli i jednali podle tvé vůle. 

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

 



Tuto neděli 12. června: 
- při mši svaté od 9 hod. bude také (dodatečné) 
první svaté přijímání jedné dívky 
- po ranní mši svaté bude od 10 hod. farní 
kafe 
- od 16 hod. ve videosále farní akademie. 
Prof. Ctirad Václav Pospíšil bude přednášet na 
téma Český křesťan tváří v tvář islámu   
- od 19.30 hod. v kryptě modlitba chval 
organizovaná našimi mladými. 

 

V pondělí 13. června: 
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře 
pro mládež. 



V úterý 14. června: 
-  po večerní mši svaté prosíme o pomoc při 
úklidu kostela 
- od 19.30 hod. se koná ve videosále  setkání 
naší farní charity s vedením Arcidiecézní cha-
rity Praha, na kterém na kterém bude činnost 
naší farní charity zahájena 
- od 20 hod. koncert pěveckého sboru So-
naglio.  

 

Ve středu 15. června: 
- od 19 hod. ve videosále Teologický klub. 

 

Ve čtvrtek 16. června: 
- nekoná se dramatický kroužek pro děti 
- od 17 hod. všechna náboženství   
- od 19 hod. ve videosále společenství mla-
dší mládeže  
- od 19 hod. v kryptě modlitby za děti a 
vnoučata 
- od 20 hod. kontemplace v kryptě. 

 
 V neděli 26. června od 15 hod. zveme všechny 
farníky do prostor zahrady na farní odpoledne. 
Přineste, prosím, něco k občerstvení.  



 Ve čtvrtek 30. června bude od 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, určených pro každého, kdo se 
chce seznámit s křesťanstvím. Bližší informace a 
přihlášení u Dany Muškové (tel. 736 767 510, 

srdcepane@seznam.cz). Kurzy jsou zdarma. 

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

 Účast na Světovém dni mládeže 
v Krakově 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. Janem 
Houkalem 

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

 Letní farní tábor pro děti na Mariánské 
od 22. do 29. srpna 2016 (kapacita naplněná) 

 Podzimní duchovní obnova pro starší 
děti a mládež se bude konat od 14. do 16. 
října 2016 

 V neděli 19. června se uskuteční 16. 
Mariánská pouť Polabí. Začátek pouti je ve 
14. 30 hod. v Ostrově u Poděbrad, hlavním 
celebrantem bude biskup Josef Kajnek. Všichni 
věřící jsou zváni k účasti. Odjezd autobusu je ve 
13 hod. z náměstí Míru od Národního domu, 
jízdné zdarma.  

Učit se milovat. 30 otázek, jak nepokazit 
to nejdůležitější dobrodružství v životě. 
Knížka obsahuje odpovědi na nejčastější 
otázky mladých lidí ohledně lidské lásky, 
manželství a sexuality. Odpovědi jsou inspi-
rovány myšlenkami sv. Jana Pavla II. 

Náš chrámový sbor CANTORES CORDIS 
zakončil svým vystoupením při poutní slavnosti 
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova svou 46. sezónu. 
Přes léto chceme nabrat nové síly, abychom 
odpočatí mohli po prázdninách zase začít, a to v 
úterý 13. září 2016. Budeme rádi, když se k nám 
připojí další zájemci o sborový zpěv. Více se o nás 
dozvíte na www.cantorescordis.cz. 

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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