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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela  

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

21. května 2017  –  6. neděle velikonoční 
 

1. čtení: Skutky apoštolů, kap. 8, verš 5–8.14–17 
Vložili na ně ruce, a oni přijali Ducha svatého.   

Odpověď k žalmu: Jásejte Bohu, všechny země, aleluja 
nebo: Aleluja, aleluja, aleluja 

2. čtení: 1. list sv. Petra, kap. 3, verš 15–18 
Byl sice usmrcen podle těla, ale podle ducha dostal nový život. 

Evangelium: Jan, kap. 14, verš 15–21 
Budu prosit Otce, a dá vám jiného Přímluvce. 

 
Amen, amen, pravím ti: jestliže se nenarodí někdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království. A hle, v sou-
ladu s tímto výrokem o zrození z vody a z Ducha říká v evangeliu Jan Křtitel o Kristu: On vás bude křtít 
Duchem svatým a ohněm. Protože je člověk hliněná nádoba, musí ho nejprve očistit voda a pak zpevnit a 
zdokonalit duchovní oheň. Neboť Bůh je oheň sžírající, a tak člověk potřebuje svatého Ducha, který ho 
zdokonalí a dá mu nový život. Duchovní oheň totiž působí i jako očistná lázeň a duchovní voda má 
také přetavující sílu ohně.                                                                                         Didymos Alexandrijský 
 
Tento týden si připomínáme: 22. května sv. Ritu z Cascie, řeholnici  
 25. května slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 

 začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha svatého 
 26. května památku sv. Filipa Neriho, kněze 

27. května památku sv. Augustina z Canterbury, biskupa 
 

Příští neděli bude 7. neděle velikonoční. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:  

1. čtení: Skutky apoštolů, kap. 1, verš 12–14 
2. čtení: 1. list sv. Petra, kap. 4, verš 13–16 
Evang.:  Jan, kap. 17, verš 1–11a 
  
 

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE 
Neděle: 9, 11, 18 hod. 
Pondělí až sobota: 8, 18 hod. 
V květnu je denně po večerní mši svaté májová 
pobožnost 
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, dej, ať prožíváme velikonoční dobu tak opravdově, 
aby se naše spojení se vzkříšeným Kristem trvale projevovalo v celém našem životě. 

Příležitost ke svaté zpovědi je půl hodiny 

před každou mší svatou a během adorací, 
na požádání i jindy 

 
 
 
 
 

 



 Minulou neděli se při svatojánské sbírce 
na arcidiecézi vybrala částka 30.828 Kč.  

 
 Tuto neděli 21. května:   
- od 11 hod. mše svatá zvlášť pro rodiny 
s dětmi, doprovázená kapelou Hroši 
- od 16 hod. pokračuje farní akademie 
přednáškou Mgr. Jaromíra Odrobiňáka, 
jáhna, psychoterapeuta a nemocničního 
kaplana Duchovní doprovázení psychicky 
nemocných 
- od 19.15 hod. v besídce příprava na 
biřmování. 



 V pondělí 22. května: 
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o 
víře pro mládež. 

 

 V úterý 23. května: 
- od 9 hod. v besídce setkání seniorů  
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při 
úklidu kostela 
- od 19 hod. v besídce zkouška 
chrámového sboru Cantores Cordis a v 
modrém salónku zkouška kapely Hroši.  



 Ve středu 24. května: 
- od 16.15 hod. v modrém salónku 
příprava na první svaté přijímání 
- od 19 hod. ve videosále Teologický 
klub. 



 Ve čtvrtek 25. května: 
- slavnost Nanebevstoupení Páně 
- od 17 hod. všechna náboženství 
- od 19 hod. ve videosále společenství 
mládeže 
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek  

- od 19.30 hod. na faře setkání nově 
pokřtěných 

- od 20 hod. kontemplace v kryptě.


 Od pátku 26. května do neděle 28. května 
odjíždí otec Jan s naší mládeží na 
předsvatodušní duchovní obnovu do 

Jesenice, prosíme, pamatujte v modlitbě. 


 Příští neděli 28. května od 19.30 hod. 
modlitby chval v kryptě organizované naší 
mládeží. 



 Z červnových akcí zvlášť připomínáme: 

- v sobotu 3. června při mši svaté od 18 hod. 
biřmování 

- v neděli 18. června při mši svaté od 11 hod. 
první svaté přijímání 

- 23. června poutní slavnost našeho 
kostela, hlavní poutní mše svatá od 18 hod.  

- 25. června od 14 hod. farní odpoledne. 


 V chodbě u krypty probíhá výstava „Josef 
kardinál Beran. Mezi svobodou a 
totalitou“. Výstava je uspořádána k 70. 
výročí jmenování Josefa kardinála Berana 
arcibiskupem pražským a potrvá do 27. září. 
Přístupná je každý čtvrtek, pátek a neděli od 
14 do 17.45 hod. a sobotu od 9 do 14 hod. 



 V sobotu 17. června se uskuteční farní 
pouť na Kuks, do Malých Svatoňovic a 
Suchého dolu, přihlašovat se můžete v 
sakristii (prosíme o zaplacení zálohy 300 
Kč). Poslední volná místa! 

Na základě naší žádosti nám byly Arcibiskupstvím 
pražským pro kalendářní rok 2017 povoleny čtyři 
účelové sbírky na opravu našeho kostela, které 
jsou osvobozeny od povinných odvodů arcibiskup-
ství. Třetí sbírka proběhne při všech bohoslužbách 
na první říjnovou neděli, tj. 1. října 2017. Prosíme, 
pamatujte na tuto prosbu o finanční pomoc far-
nosti. 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  
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