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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela  

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

4. září 2016  –  23. neděle v mezidobí 
 

1. čtení: kniha Moudrosti, kap. 9, verš 13–18 
Kdo může poznat Boží úmysly? 

Odpověď k žalmu: Bože, buď milostiv a žehnej nám! 

2. čtení: list sv. Pavla Filemonovi, verš 9b–10.12–17 
Přijmi ho nazpátek, ne už jako otroka, ale jako drahého bratra. 

Evangelium: Lukáš, kap. 14, verš 25–33 
Kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem. 
 

Pramen vší milosti a ctnosti. Ze mne čerpají živou vodu všichni jako z pramene života, malý i velký, 
chudý i bohatý. Ti, kteří mi oddaně, dobrovolně a svobodně slouží, obdrží lásku za lásku. Kdo 
však bude chtít získat slávu mimo mne nebo se těšit nějakým soukromým prospěchem, nesetrvá 
v pravé radosti ani nedosáhne ve svém srdci svobody, ale mnohonásobně ho to spoutá a zatíží. 
Proto si nemůžeš připsat na svůj vrub žádný zisk a nikomu nemůžeš přičítat žádnou zásluhu. 
Všechno přičítej Bohu, protože bez něho člověk nemá nic. Všechno jsem ti dal, všechno budu 
chtít od tebe vrátit. A každopádně vyžaduji tvoji vděčnost.                    z knihy O následování Krista   
 

Tento týden si připomínáme: 7. září  sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka 
 8. září svátek Narození Panny Marie  
 9. září sv. Petra Klavera, kněze 

10. září bl. Karla Spinolu, kněze a mučedníka 
 

Příští neděli bude 24. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení.  
1. čtení: 2. kniha Mojžíšova, kap. 32, verš 7–11.13–14 
2. čtení: 1. list sv. Pavla Timotejovi, kap. 1, verš 12–17 
Evang.: Lukáš, kap. 15, verš 1–32 

 

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  

Bože, tys nám poslal Vykupitele a přijímáš nás za své syny; ohlédni na nás s otcovskou láskou a dej, 
aby všichni, kdo věří v Krista, dosáhli pravé svobody a věčného dědictví. 

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



 Dnešní nedělí začíná opět pravidelný 
farní program. Pokračovat budou všechny 
dosavadní pravidelné mimobohoslužebné 
aktivity s tím, že něco ještě přibude a někte-
ré z nich začnou až v průběhu září.  



Tento týden začnou následující aktivity: 
 V pondělí 5. září začnou Rozhovory o 
víře pro mládež; konat se budou každé 
pondělí od 18.45 do 20 hod. v besídce a jsou 
určeny pro kategorii náctiletých (tedy i napří-
klad i pro ty starší děti, které se nemohou 
účastnit čtvrtečního náboženství). 



 V úterý 6. září se sejdou v besídce zá-
jemci o Filosoficko-teologický seminář, 
který se bude konat každé druhé úterý od 
19 hod. 



 Ve středu 7. září začne od 19 hod. Teolo-
gický klub; konat se bude každou druhou 
středu ve videosále a je určen pro všechny 
zájemce o teologii. 



 Ve čtvrtek 8. září: 
- začnou všechna náboženství; konat se 
budou každý čtvrtek od 17 do 18 hod.; před-
školáci ve videosále (vede Jitka Felberová), 
1. až 2. třída v knihovně (vede Karolína 
Němcová), 3. až 5. třída v besídce (vede Jan 
Houkal), 6. až 9. třída v modrém salónku 
(vede Milada Provinská) 
- od 19 hod. modlitby matek v kryptě 
- se koná první kontemplace v kryptě od 
20 hod.  



 Příští neděli 11. září bude po ranní mši 
svaté od 10 hod. farní kafe. Podle svých 
možností můžete donést něco ke společ-
nému občerstvení.   



Kromě těchto postupně začnou i další 
následující farní aktivity: 

 Katechumenát: každý čtvrtek od 19.30 
hod. na faře (počínaje 22. zářím) 

 Literatura a duchovní život: každé dru-
hé pondělí od 19 hod. (počínaje ponděl-
kem 3. října) 

 Farní akademie: každou druhou neděli 
v měsíci od 16 hod. (počínaje 18. zářím) 

 Setkání seniorů: každé druhé úterý od 9 
hod. (počínaje úterkem 27. září)  

 Společenství mladší mládeže: každý 
čtvrtek od 19 hod. (začne začátkem října, 
termín prvního setkání bude vyhlášen) 

 Společenství starší mládeže: každou 
druhou středu od 19 hod. (začne koncem 
září, termín prvního setkání bude vyhlá-
šen) 

 Dramatický kroužek pro děti: každý 
čtvrtek od 15.30 hod. (začne v průběhu 
září, termín prvního setkání bude vyhlá-
šen) 

 Filozoficko-teologický seminář: každé 
druhé úterý od 19 hod. (počínaje úterkem 
6. září) 

 Kurzy alfa: každé úterý od 19 hod. (od 
10. října) 

 Modlitby chval: každou druhou neděli 
od 19.30 hod. (počínaje nedělí 18. září) 

 Příprava na první svaté přijímání: Bliž-
ší informace u otce Jana 

 Příprava na biřmování: bližší informace 
u otce Jana. 

- chrámový sbor Cantores Cordis zahájí 

svou 47. sezónu v úterý 13. září v 19 hodin 
v besídce. Rádi mezi sebou uvítáme nové 
zájemce o sborový zpěv do všech hlasových 
skupin. Zveme Vás též k návštěvě našich 
webových stránek www.cantorescordis.cz. 
-  termín zkoušek kapely Hroši bude 
upřesněn. 

Je otevřena od neděle 4. září.  

Půjčujeme v neděli od 10 do 11 a ve středu od 16 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. 
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