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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti 

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

16. října 2016  –  29. neděle v mezidobí 
 

1. čtení: 2. kniha Mojžíšova, kap. 17, verš 8–13 
Když Mojžíš měl zdvižené ruce, vítězili Izraelité 

Odpověď k žalmu: Blízký je Hospodin všem, kdo ho vzývají 

2. čtení: 2. list sv. Pavla Timotejovi, kap. 3, verš 14 až kap. 4, verš 2 
Boží člověk ať je důkladně vyzbrojený pro každé dobré dílo 

Evangelium: Lukáš, kap. 18, verš 1–8 
Bůh se zastane svých vyvolených, kteří k němu volají 

 
Jestliže je podle apoštola Pavla Kristus Boží moc a Boží moudrost a jestliže ten, kdo nezná Písma, nezná 
Boží moc a Boží moudrost, pak neznalost Písma je neznalost Krista. Ať si nikdo nemyslí, že chci o 
obsahu té knihy pojednat jenom stručně. Vždyť tato kniha Písma obsahuje všechna tajemství Páně: že se 
narodí z Panny jako Emanuel, Bůh s námi, že bude konat skvělé činy a znamení, že zemře, bude pohřben 
a vstane z mrtvých, že bude Spasitelem všech národů. A co mám říci o fyzice, etice a logice? Všechno, co 
je ve svatých Písmech, všechno, co může lidský jazyk vyjádřit a mysl smrtelníků pochopit, je obsaženo 
v té knize.                                                                                                                                    sv. Jeroným 

 
Tento týden si připomínáme: 17. října památku sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka 

18. října svátek sv. Lukáše, evangelisty 
19. října sv. Jana de Brébeuf a Izáka Joguese, kněze, a druhy, 

mučedníky 
    a sv. Pavla od Kříže, kněze  
21. října  bl. Karla Rakouského 
22. října  sv. Jana Pavla II., papeže 
 

Příští neděli bude 30. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:  
1. čtení:  kniha Sirachovcova, kap. 35, verš 15b–17.20–22a (řec. 12–14.16–18) 
2. čtení:  2. list sv. Pavla Timotejovi, kap. 4, verš 6–8.16–18 
Evang.:  Lukáš, kap. 18, verš 9–14 
  

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE 
Neděle: 9, 11, 18 hod. 
Pondělí až sobota: 8, 18 hod. 
V říjnu se modlíme růženec denně v 17.30 hod.  
V pátek po večerní mši svaté je půlhodinová tichá 
adorace 

 Všemohoucí Bože, od tebe máme všechno dobré a v tvých rukou je celý náš život;    
dej, ať chceme vždycky to, co chceš ty, a ať ti sloužíme s upřímným srdcem. 

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



 Tuto neděli 16. října: 
-  po večerní mši svaté se sejdou v besídce 
Pastorační a ekonomická rada farnosti.  

 

  V pondělí 17. října:  
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře 
pro mládež; jsou určeny pro kategorii nácti-
letých (tedy i například i pro ty starší děti, 
které se nemohou účastnit čtvrtečního nábo-
ženství) 
- od 19 hod. ve videosále přednáška cyklu 
Literatura a duchovní život. 



 V úterý 18. října: 
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při 
úklidu kostela 
- od 19 hod. na faře filosoficko-teologický 
seminář 
- od 19 hod. ve videosále další setkání kur-
zů Alfa 
- od 19 hod. v besídce zkouška chrámového 
sboru Cantores Cordis a v modrém salónku 
kapely Hroši. 



 Ve středu 19. října: 
- bude večerní mše svatá doprovázená 
kapelou Srdcaři a po ní od 19 hod. ve vi-
deosále setkání společenství mladých. 



 Ve čtvrtek 20. října: 
- od 17 hod. všechna náboženství 
- od 19 hod. modlitby matek v kryptě 
- od 19 hod. ve videosále společenství 
mladší mládeže 
- od 19.30 hod. setkání katechumenů na 
faře 
- od 20 hod kontemplace v kryptě. 

 
 V sobotu 22. října:  
- od 14.30 hod. proběhne v našem kostele  
I. ročník pěveckého festivalu duchovních 
písní L. P. NOTA 
- mši svatou od 18 hod., při které složí sliby 
jedna zasvěcená panna, bude sloužit biskup 
Karel Herbst.  

 

 Příští neděli 23. října: 
- bude sbírka na misie 
- mše svatá v 11 hod. bude pro rodiny 
s dětmi.  



Kromě těchto postupně začnou ještě další 
následující farní aktivity: 

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

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

 Příprava na biřmování: bližší informace 
u otce Jana. 

 Jarní prázdniny na běžkách od 12. do 
18. března 2017. Nabídka (pro starší děti a 
mládež) strávit jarní prázdniny společně na 
běžkách od neděle 12. března (odpoledne) do 
soboty 18. března (odpoledne). Místem koná-
ní bude Mariánská v Krušných horách. 

nabízí nové knihy: 
ZDEŇKOVÁ, M.: Antonín Švehla a Hosti-
vař. Kniha vyšla k příležitosti 130. výročí naro-
zení a k 70. výročí úmrtí /1873-1933/ Antoní-
na Švehly.                                                C 402 
ŠANDA, V.: O habituální milosti. Překlad 
úryvku díla významného českého teologa a 
orientalisty /1873-1953/.Tento historicky vý-
znamný text se zabývá tématy ospravedlnění a 
nadpřirozené povahy milosti.                  N 133 
CIOFFARI, G.: Svatý Mikuláš. Mistr 
v obdarování. Světecká osobnost z My-
ry/Turecko/ nám od dětství vstupuje do živo-
ta. Kniha s bohatými ilustracemi objasňuje čet-
né legendy, které se k jeho obdivuhodnému 
životu vážou. Největší výzkumné centrum jeho 
úcty se nachází v italském Bari, kde je světec 
pochován.                                               C 445 
FLOROVSKIJ, G. V.: Cesty ruské teologie. 
Klasické dílo ruského teologa /1893-1979/ 
sleduje vývoj ruské spirituality od jejich počát-
ků až k současnosti.                                N 145 

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  
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