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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela  

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

23. dubna  2017  –  2. neděle velikonoční 
neděle Božího milosrdenství 

 

1. čtení: Skutky apoštolů, kap. 2, verš 42–47 
Všichni, kteří přijali víru, drželi pevně pohromadě a měli všechno společné. 

Odpověď k žalmu: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý 

2. čtení: 1. list sv. Petra, kap. 1, verš 3–9 
Bůh nás znovu zrodil, takže zmrtvýchvstáním Ježíše Krista máme živou naději. 

Evangelium: Jan, kap. 20, verš 19–31 
Za týden přišel Ježíš zase. 

 

Pochopte, nejmilejší: velikonoční tajemství je nové i staré; věčné i časné; pomíjivé i nepomíjivé; smrtelné 
i nesmrtelné. Staré je podle Zákona, nové podle Slova; časné je svou předobrazností, věčné svou milostí; 
pomíjivé je v obětování ovce, nepomíjivé v životě Páně; smrtelné je v jeho pohřbení, nesmrtelné v jeho 
zmrtvýchvstání. Zákon je sice starý, ale Slovo je nové; předobraz je časný, ale milost je věčná; ovce je 
pomíjivá, nepomíjivý je však Pán, který jako beránek byl obětován, ale jako Bůh vstal z mrtvých.  
                                                     biskup Meliton ze Sard 
 

Tento týden si připomínáme: 24. dubna  sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, HLAVNÍHO PATRO-
NA PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE, přeloženo z neděle 23. dubna  

   sv. Jiří, mučedníka  
   sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka  

 25. dubna  svátek sv. Marka, evangelisty 
 28. dubna  sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka  
   památku sv. Ludvíka M. Grigniona z Montfortu, kněze 

 29. dubna  svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, pa-
tronky Evropy 

 

Příští neděli bude 3. neděle velikonoční. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:  
1. čtení: Skutky apoštolů, kap. 2, verš 14.22b–33 
2. čtení: 1. list sv. Petra, kap. 1, verš 17–21 
Evang.:  Lukáš, kap. 24, verš 13–35 
 

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

Bože, ty o velikonocích vždy znovu oživuješ víru svého lidu; prosíme tě: opatruj a upevňuj v nás, cos nám daroval, ať všichni stále 

hlouběji chápeme, co to pro nás znamená, jsme byli obmyti křtem, znovuzrozeni z Ducha a vykoupeni krví tvého Syna.

Příležitost ke svaté zpovědi je půl hodiny před 

každou mší sv. a během adorací, na požádání i 
jindy 



 Tuto neděli 23. dubna:  
- mše svatá od 11 hod. především pro 
rodiny s dětmi,  doprovodí kapela Hroši 
-  od 19.15 hod. v besídce příprava na 
biřmování. 



 V pondělí 24. dubna: 
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře 
pro mládež. 

 

 V úterý 25. dubna: 
- od 9 hod. v besídce setkání seniorů  
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při 
úklidu kostela 
- od 19 hod. Duchovní dialogy na téma 
Rozum, vůle a duchovní život 
- od 19 hod. v besídce zkouška chrámového 
sboru Cantores Cordis a v modrém salónku 
zkouška kapely Hroši.  



 Ve středu 26. dubna: 
- od 16.15 hod. v modrém salónku příprava 
na první svaté přijímání 
- od 19 hod. ve videosále Teologický klub. 



 Ve čtvrtek 27. dubna: 
- od 17 hod. všechna náboženství 
- od 19 hod. ve videosále společenství 
mládeže 
- od 19 hod. modlitby matek v kryptě 

- od 19.30 hod. na faře setkání nově 
pokřtěných 

- od 20 hod. kontemplace v kryptě.     


 Příští neděli 30. dubna:  
-  od 19.15 hod. v besídce příprava na 
biřmování 
- od 19.30 hod. v kryptě modlitby chval 
organizovaná naší mládeží. 




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. Třetí sbírka 
proběhne při všech bohoslužbách na první 
říjnovou neděli, tj. 1. října 2017. Prosíme, 
pamatujte 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 

nabízí nové knihy:  

PAPEŽ FRANTIŠEK: Amoris laetitia. 
Radost z lásky. Postsynodální apoštolská 
exhortace o lásce v rodině.                   H 206 
HOUKAL, J.: První svaté přijímání. Dobrá 
příprava na přijetí první svaté zpovědi a 
prvního svatého přijímání může rozhodnout 
u dětí o jejich opravdovějším přijetí tajemství 
víry. Vysvětluje, co je to hřích, svědomí a 
lítost.                                                      O 84 
SVATÁ RITA světice v bezvýchodných 
záležitostech. Modlitby a pobožnosti ke 
svaté Ritě včetně pobožnosti patnácti čtvrtků 
a dále stručný životopis této velké světice a 
s ním související zamyšlení.                   C 458 
LASCH, Ch.: Kultura narcismu. Kniha 
rozebírá americký život ve věku snižujících se 
očekávání.                                             Z 137 
Půjčujeme 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  
 
 
 

http://www.srdcepane.cz/

