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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela 

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

13. listopadu 2016  –  33. neděle v mezidobí 
 

1. čtení: Malachiáš, kap. 3, verš 19–20a 
Vzejde vám slunce spravedlnosti. 

Odpověď k žalmu: Zpívejme Hospodinu, králi věčné slávy 

2. čtení: 2. list sv. Pavla Soluňanům, kap. 3, verš 7–12 
Kdo nechce pracovat, ať nejí. 

Evangelium: Lukáš, kap. 21, verš 5–19 
Vytrvalostí zachráníte svou duši. 
 

Člověk se může povznést nad věci pozemské dvěma křídly: poctivostí a čistotou. Totiž poctivými 
úmysly a čistotou v pohnutkách. Poctivost k Bohu směřuje, čistota Boha dosáhne a těší se z ně-
ho. Když nebudeš vnitřně spoután nezřízenými náruživostmi, žádný dobrý skutek ti nepřijde za-
těžko. Jestliže ses rozhodl hledat pouze Boží milost a prospěch bližního, směřuješ k získání vnitř-
ní svobody. Kdyby bylo tvé srdce nezaujaté, tak bys v každém stvoření viděl zrcadlící se život a 
otevřenou knihu svátostného ponaučení. Nenajdeš tak malého a nepatrného tvora, aby nebyl 
ukázkou Boží výjimečnosti.                                                                                z Následování Krista 
 

Tento týden si připomínáme: 15. listopadu sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve 
 16. listopadu sv. Markétu Skotskou 
  a sv. Gertrudu, pannu 
 18. listopadu Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů 

Petra a Pavla 
 

Příští neděli bude Slavnost Ježíše Krista Krále. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení: 
1. čtení:  2. kniha Samuelova, kap. 5, verš 1–3 
2. čtení:  list sv. Pavla Kolosanům, kap. 1, verš 12–20 
Evang.:  Lukáš, kap. 23, verš 35–43 
 

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE 
Neděle: 9, 11, 18 hod. 
Pondělí až sobota: 8, 18 hod. 
Společně se modlíme růženec ve čtvrtek a v so-
botu v 17.30 hod.  
V pátek po večerní mši svaté je půlhodinová ti-
chá adorace 

Věčný Bože, ty jsi původce všeho dobra; vyslyš naše prosby a dej, ať služba tobě je naší stálou radostí,  

neboť opravdové štěstí člověka je v tom, že ti může celým svým životem sloužit. 

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



 Minulou neděli se při sbírce na charitní 
činnost v arcidiecézi vybrala částka 37.058 
Kč.  

 

 Tuto neděli 13. listopadu: 
- po ranní mši svaté od 10 hod. bude far-
ní kafe  
- od 16 hod. ve videosále pokračuje farní 
akademie přednáškou Mgr. Magdaleny 
Rytinové „Náboženství Číny a křesťan-
ství s důrazem na konfuciánství“ 
- můžete přispět na sbírku ke Dni Bible. 

 

  V pondělí 14. listopadu:  
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře 
pro mládež 
- od 19 hod. ve videosále přednáška z cyklu 
Literatura a duchovní život.  



 V úterý 15. listopadu:  
-  po večerní mši svaté prosíme o pomoc při 
úklidu kostela 
-  od 19 hod. na faře filozoficko-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 16. listopadu: 
- mši svatou od 18 hod. bude doprovázet 
kapela Srdcaři a po ní od 19 hod. ve vide-
osále společenství mladých. 



 Ve čtvrtek 17. listopadu: 
- nejsou náboženství 
- od 19 hod. modlitby matek v kryptě 
- není společenství mladší mládeže 
- není setkání katechumenů   
- od 20 hod kontemplace v kryptě. 

 
 Příští neděli 20. listopadu: 
-  večerní mši svatou doprovodí chrámový 
sbor Cantores Cordis  
- nekoná se modlitba chval v kryptě.   



 Již dopředu připomínáme, že společen-
ský večer naší farnosti se uskuteční 14. 
ledna 2017 v sále Na Marjánce. Vstupenky 
bude možné zakoupit v průběhu prosince 
po nedělních bohoslužbách. Budeme moc 
rádi za jakýkoliv příspěvek či dar do soutě-
že o ceny. Případný výtěžek z darů bude 
věnován na opravu našeho kostela. Kon-
takt: ples.srdcepane@centrum.cz, 739 248 
754 Karolína Němcová 



Kromě těchto postupně začnou ještě další 
následující farní aktivity: 

 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 mlá-
dež) strávit jarní prázdniny společně na běž-
kách od neděle 12. března (odpoledne) do 
soboty 18. března (odpoledne). Místem koná-
ní bude Mariánská v Krušných horách. 
Přihlášky a bližší informace na webu a u otce 
Jana. 

KUBY, G.: Gender. Nová ideologie ničí 
rodinu. Lidská společnost se nachází 
v procesu rychlých změn. To se projevuje 
zejména stále narůstající destabilizací manžel-
ství a rodiny. To je spojeno s novým pohledem 
na člověka, na pohlavní identitu muže a ženy a 
normy sexuálního chování. Klíčovým pojmem 
je „gender“.                                             S 273 
Kratochvíl, J.: Páter Heřman Keymar. Na 
základě osobních vzpomínek a nemnoha do-
chovaných písemností představuje tato kniha 
osobu kněze /1920-2003/, který nenápadnou a 
vysoce kultivovanou službou dokázal blaho-
dárně ovlivnit mnoho lidí. Kniha velmi čtivou 
formou poodhaluje řadu překvapivých skuteč-
ností ze života P. Heřmana.   
Je otevřena v neděli od 10 do 11 a ve středu od 16 od 18 h 
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