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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela  

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

18. září 2016  –  25. neděle v mezidobí 
 

1. čtení: Amos, kap. 8, verš 4–7 
Proti těm, kteří „chudáka kupují za peníze“. 

Odpověď k žalmu: Buď veleben Hospodin nyní i navěky 

2. čtení: 1. list sv. Pavla Timotejovi, kap. 2, verš 1–8 
Ať se konají k Bohu modlitby za všecky lidi. On chce, aby se všichni lidé zachránili. 

Evangelium: Lukáš, kap. 16, verš 1–13 
 Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. 

 

Můžeme být šťastní, jestliže to, o čem slyšíme a co zpíváme, také konáme. Když posloucháme, 
zaséváme a co konáme, to již je plod z té setby. To vám chci, moji milí, předem připomenout, abyste 
nechodili bez užitku do kostela; abyste tolik dobrého jen neposlouchali, ale také podle toho dobře 
žili. Náš dřívější život nebyl tak dobrý, aby se Bohu zalíbil a on aby si jej zamiloval a řekl: Pojďme na 
pomoc těmto lidem, poněvadž dobře žijí. Nelíbil se mu náš život, nelíbilo se mu v nás nic, co jsme 
dělali my, ale neztratil zalíbení v tom, co v nás učinil on sám. Proto zavrhne to, co jsme učinili, a 
zachrání to, co učinil on.                                                                        z kázání sv. Augustina, biskupa 
  

Tento týden si připomínáme: 19. září sv. Januária, biskupa a mučedníka 
 20. září památku sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna, kněze,                
     Pavla Chŏng Ha-sanga a druhů, mučedníků 
  21. září svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 
  23. září památku sv. Pia z Pietrelciny, kněze 
 

Příští neděli bude 26. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:    
1. čtení:  Amos, kap. 6, verš 1a.4–7 
2. čtení:  1. list sv. Pavla Timotejovi, kap. 6, verš 11–16 
Evang.:  Lukáš, kap. 16, verš 19–31 
  

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 uložil, abychom milovali tebe a bližního, neboť v tom je smysl a naplnění všech ustanovení posvátného 

zákona; dej nám sílu, abychom zachovávali tvá přikázání, naplnili je láskou, a tak vešli do věčného života.

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



 Tuto neděli 18. září: 
- od 16 bod. zahajuje ve videosále Farní 
akademie svůj již VI. ročník přednáškou 
P. Petra Beneše s názvem Franz  Kafka: 
Věříte, že jsem bez viny? (Má Kafka co 
říci k tématu milosrdenství?) 
- od 19. 30 hod. modlitby chval v kryptě 
organizované naší mládeží. 



 V pondělí 19. září pokračují od 18.45 hod. 
v besídce Rozhovory o víře pro mládež; 
jsou určeny pro kategorii náctiletých (tedy i 
například i pro ty starší děti, které se nemo-
hou účastnit čtvrtečního náboženství). 



 V úterý 20. září: 
-  po večerní mši svaté prosíme o pomoc při 
úklidu kostela 
- od 19 hod. na faře Filozoficko-
teologický seminář 
- od 19 hodin v besídce zkouška chrámové-
ho sboru Cantores Cordis.   

 
 Ve středu 21. září pokračuje od 19 hod. 
Teologický klub; koná se každou druhou 
středu dle vyhlášení ve videosále a je určen 
pro všechny zájemce o teologii. 



 Ve čtvrtek 22. září: 
- od 17 hod. všechna náboženství; 
- od 19 hod. modlitby matek v kryptě 
- od 19.30 hod. na faře setkání katechu-
menů  
- od 20 hod kontemplace v kryptě.  



 V sobotu 24. září zveme všechny děti na 

první podzimní pěší výlet Z Berouna na 

Tetín, z Tetína na Kodu a z Kody do 

Litně aneb Putování za svatou Ludmi-

lou a krásami Českého Krasu; sraz v 
8.40 hod. v zahrádce za kostelem (nebo už 
od 8 hod. na mši svaté v kostele), návrat 
19.30 hod. tamtéž; s sebou si je třeba vzít 
turistické oblečení a obuv, jídlo a pití na 

celý den, pláštěnku a 100 Kč na jízdné a 
vstupné. 

 

 Příští neděli 25. září: 
- mše svatá v 11 hod. bude pro rodiny s 
dětmi  
- bude Svatováclavská sbírka na cír-
kevní školství. 



Kromě těchto postupně začnou i další 
následující farní aktivity: 

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

 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. (počínaje stře-
dou 5. října) 

 Dramatický kroužek pro děti: každý 
čtvrtek od 15.30 hod. (termín prvního se-
tkání bude vyhlášen) 

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

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

 Příprava na biřmování: bližší informace 
u otce Jana. 

Zveme všechny na pěší pouť do Staré Bole-
slavi. Sraz v 6:25 v Letňanech na zastávce au-
tobusu č. 302. V 6:35 odjezd autobusem č. 302 
na zastávku Vinořský hřbitov, odkud pokraču-
jeme pěšky 12 km. V 10:00 se zúčastníme mše 
svaté na náměstí ve Staré Boleslavi. Odjezd ze 
St. Boleslavi zpět je individuální. Tel. 602 
201 707, Lukáš Revenda 

Je otevřena 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. 
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Neprodejné.
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