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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela  

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

26. března 2017  –  4. neděle postní 
 

1. čtení: 1. kniha Samuelova, kap. 16, verš 1b.6–7.10–13a 
David je pomazán za krále nad Izraelem. 

Odpověď k žalmu: Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 

2. čtení: list sv. Pavla Efesanům, kap. 5, verš 8–14 
Vstaň z mrtvých, a Kristus tě osvítí. 

Evangelium: Jan, kap. 9, verš 1–41 
Šel tam tedy, umyl se, a když se vrátil, viděl. 
 

Vždyť přece ti, kdo hledí tělesnýma očima vnímají všechno, co se děje v tomto pozemském 
životě, a zkoumají, jak se co od čeho liší: světlo do tmy, bílé od černého, ošklivé od krásného, 
uspořádané do toho, co je bez ladu a skladu, uměřené od neuměřeného, to, co nějak přebujelo, 
od toho co je neúplné. Totéž lze říci také o tom, co se týká sluchu: o zvuku vysokém i hlubokém 
a o tom, co zní příjemně. A stejné je to s nasloucháním srdce a viděním duše; takže Boha lze 
opravdu vidět. Duše člověka musí být čistá jako vyleštěné zrcadlo. Jestliže se dá do kovového 
zrcadla rez, člověk v něm svou tvář nespatří. A stejně pronikne-li do člověka hřích, nemůže 

takový hříšník uvidět Boha.                                                                            sv. Theofil z Antiochie 
 

Příští neděli bude 5. neděle postní. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení: 
1. čtení:  Ezechiel, kap. 37, verš 12–14 
2. čtení:  list sv. Pavla Římanům, kap. 8, verš 8–11 
Evang.:  Jan, kap. 11, verš 1–45 
 

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  

Bože, tys poslal na svět svého Syna a jeho prostřednictvím uskutečňuješ naše vykoupení;  
oživ víru svého lidu, abychom se s oddanou zbožností připravovali na velikonoční svátky. 

 

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 26. března:  
- sbírka na charitní činnost v arcidiecézi 
- po obou dopoledních mších svatých bude 
při akci Misijní koláč možnost zakoupit 
balíček pečiva, a podpořit tak misie  
- oslaví P. Jiří Slabý 83. narozeniny   
- mše svatá od 11 hod. především pro 
rodiny s dětmi 
- od 17.30 hod. křížová cesta. 



 V pondělí 27. března: 
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o 
víře pro mládež. 

 
 V úterý 28. března: 
- od 9 hod. v besídce setkání seniorů 
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při 
úklidu kostela 
- od 19 hod. ve videosále  Duchovní 
dialogy na téma „Partnerské vztahy a 
duchovní život“ 
- od 19 hod. v besídce zkouška 
chrámového sboru Cantores Cordis a v 
modrém salónku zkouška kapely Hroši.  



 Ve středu 29. března: 
-  od 16 hod. v modrém salónku příprava 
na první svaté přijímání 
- od 19 hod. ve videosále Teologický 
klub.  



 Ve čtvrtek 30. března: 
- od 17 hod. všechna náboženství 
- od 19 hod. modlitby matek v kryptě 
- od 19 hod. ve videosále společenství 
mládeže 
- od 19 hod. na faře setkání katechumenů 
- od 20 hod. kontemplace v kryptě. 



 V pátek 31. března: 
- od 17.30 hod. křížová cesta.  



 V sobotu 1. dubna:  
- první jarní pěší výlet dětí s otcem Janem 
„Z Hostomic přes Studený vrch a Hradec až 

do dobříšské zámecké zahrady„. Sraz v 8 
hod. v zahrádce za kostelem, návrat kolem 
19.30 hod. tamtéž. S sebou jídlo a pití na 
celý den, turistické oblečení a pláštěnku (!), 
100 Kč na jízdné a vstupné.   



 Příští neděli 2. dubna:  
- při všech bohoslužbách proběhne druhá 
účelová sbírka na opravu kostela  
-  od 15 hod. postní pobožnost s křížovou 
cestou, pořádaná farností Matky Boží před 
Týnem  
-  od 16 hod. ve videosále přednáška cyklu 
Farní akademie  na téma “Jak se putovalo 
do Hájku (Poutě a procesí k Panně Marii 
v Hájku u Červeného Újezda)“. Přednášet 
bude archivářka Národního muzea PhDr. 
Kateřina Pařízková   
- od 19.30 hod. modlitby chval v kryptě 
organizované naší mládeží. 


Na základě naší žádosti nám byly Arcibis-
kupstvím pražským pro kalendářní rok 2017 
povoleny čtyři účelové sbírky na opravu 
našeho kostela, které jsou osvobozeny od 
povinných odvodů arcibiskupství. Třetí sbír-
ka proběhne při všech bohoslužbách na 
první říjnovou neděli, tj. 1. října 2017. 
Prosíme, pamatujte na tuto prosbu o finanč-
ní 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 

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

www.srdcepane.cz  
 
 

http://www.srdcepane.cz/

