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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela  

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

5. března 2017  –  1. neděle postní 
 

1. čtení: 1. kniha Mojžíšova, kap. 2, verš 7–9 a kap. 3, verš 1–7 
Stvoření a hřích prvních lidí. 

Odpověď k žalmu: Pane, smiluj se, neboť jsme zhřešili proti tobě 

2. čtení: list sv. Pavla Římanům, kap. 5, verš 12–19 
Kde se rozmnožil hřích, v míře ještě daleko štědřejší se ukázala milost. 

Evangelium: Matouš, kap. 4, verš 1–11 
Ježíš se čtyřicet dní postí a je pokoušen. 

 

Četli jsme v evangeliu, jak byl náš Pán Ježíš Kristus pokoušen na poušti od ďábla. Ďábel Krista 
pokoušel v plném slova smyslu. V Kristu jsi totiž byl pokoušen i ty: Z tebe si totiž Kristus vzal 
tělo, ze sebe ti dal spásu: z tebe si vzal smrt, ze sebe ti dal život; z tebe si vzal urážky, ze sebe ti 
dal pocty. Tedy z tebe si vzal zkoušky, ze sebe ti dal vítězství. Jestliže jsme byli v něm pokoušeni, 
v něm také přemůžeme ďábla.                                                                                       sv. Augustin 
 

Tento týden si připomínáme:   7. března  sv. Perpetuu a Felicitu, mučednice 
   8. března sv. Jana z Boha 
   9. března  sv. Františku Římskou, řeholnici 
 10. března sv. Jana Ogilvie, kněze a mučedníka 

 

Příští neděli bude 2. neděle postní. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:  
1. čtení: 1. kniha Mojžíšova, kap. 12, verš 1–4a 
2. čtení: 2. list sv. Pavla Timotejovi, kap. 1, verš 8b–10 
Evang.: Matouš, kap. 17, verš 1–9 

 

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE 
Neděle: 9, 11, 18 hod. 
Pondělí až sobota: 8, 18 hod. 
V době postní konáme pobožnost křížové ces-
ty v neděli a v pátek v 17.30 hod.  
Společně se modlíme růženec ve čtvrtek a v so-
botu v 17.30 hod.  
V pátek po večerní mši svaté je půlhodinová  
tichá adorace 

 

Všemohoucí Bože, ty nám dáváš milost, abychom se čtyřicet dní připravovali na velikonoce; prosíme tě, ať v postní 
době hlouběji pronikneme do tajemství Kristova vykupitelského díla a stále opravdověji z něho žijeme. 

   

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je 
vždy půl hodiny před každou mší sva-
tou a během adorací. 
V době postní je pravidelná příležitost ke 
svátosti smíření před každou večerní mší 
svatou prodloužena na tři čtvrtě hodiny. 
 



 Tuto neděli 5. března: 
- při všech bohoslužbách proběhne první ze 
čtyř účelových sbírek na opravu našeho 
kostela  
- od 16 hod. pokračuje ve videosále Farní 
akademie přednáškou Sr. Edity Mendelové 
OP na téma Mystika „pouštních otců“ a 
sv. Terezie z Avily a sv. Jana od Kříže: Je 
to jedno a totéž?  
- od 19.30 hod. modlitby chval v kryptě 
organizované naší mládeží. 


 V pondělí 6. března: 
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře 
pro mládež 
- od 19 hod. ve videosále Literatura a 
duchovní život.  

 
 V úterý 7. března: 
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při 
úklidu kostela 
-  od 19 hod. na faře Filosoficko-
teologický seminář 
- od 19 hod. v besídce zkouška chrámového 
sboru Cantores Cordis a v modrém salónku 
zkouška kapely Hroši.  


 Ve středu 8. března: 
- mši svatou od 18 hod. doprovodí kapela 
Srdcaři  
- od 19 hod. ve videosále společenství 
mladých. 


 Ve čtvrtek 9. března: 
- od 17 hod. všechna náboženství 
- od 19 hod. modlitby matek v kryptě 
- od 19 hod. ve videosále společenství 
mladých  
- od 19 hod. na faře setkání katechumenů 
- od 20 hod. kontemplace v kryptě. 


 V pátek 10. března: 
- od 17.30 hod. křížová cesta.  

 Příští neděli 12. března:  
- po ranní mši svaté od 10 hod. farní kafe, 
kdo můžete, doneste prosím něco ke 
společnému občerstvení 
-  od 17. 30 hod. křížová cesta 
- odpoledne odjíždí otec Jan s naší mládeží 
na běžky, a proto nebude do soboty 
přítomen.   


 V sobotu 25. března odpoledne proběhne 
postní Duchovní obnova pro farnost, 
kterou povede Mons. Aleš Opatrný.  


Vzadu v kostele si můžete vzít skládanky 

postních pokladniček. Na Květnou neděli 
pak pokladničky přineseme do kostela a za 
celou farnost budou odevzdány Arcidiecézní 
Charitě Praha. 


Na základě naší žádosti nám byly Arcibiskup-
stvím pražským pro kalendářní rok 2017 po-
voleny čtyři účelové sbírky na opravu na-
šeho kostela, které jsou osvobozeny od po-
vinných odvodů arcibiskupství. Druhá sbírka 
proběhne při všech bohoslužbách na 5. ne-
děli postní, tj. 2. dubna 2017. Prosíme, pa-
matujte na tuto prosbu o finanční pomoc 
farnosti. Všem dárcům předem děkujeme.  

 
Prosím přihlašujte se na následující letní akce 
pro děti a mládež pořádané naší farností.  
Přihlášky a bližší informace na webu a u otce 
Jana. 

 Turistická, poznávací a poutní 
velkovýprava pro starší děti a mládež 
„Slovinsko 2017“ od 24. července do 5. 
srpna  

 Čundrovýprava pro starší děti a mládež 
„Lužické hory 2017“ od 14. do 19. srpna 

 Dětský tábor „Rokytnice 2017“ od 26. 
srpna do 2. září 

 
Půjčujeme v neděli od 10 do 11 a ve středu od 16 do 18 
hod. 

Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně 
130 00 Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 19  

www.srdcepane.cz  
 
 
 

http://www.srdcepane.cz/

