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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela  

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

11. června 2017  –  slavnost Nejsvětější Trojice 
 

1. čtení: 2. kniha Mojžíšova, kap. 34, verš 4b–6.8–9 
Hospodin, Hospodin, Bůh milosrdný a milostivý. 

Odpověď k žalmu: Všechno, co žije, ať chválí Hospodina 

2. čtení: 2. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 13, verš 11–13 
Milost Ježíše Krista, láska Boží a společenství svatého Ducha. 

Evangelium: Jan, kap. 3, verš 16–18 
Bůh poslal svého Syna, aby svět byl skrze něho spasen. 

 

Boží Trojice je svatá a dokonalá a je poznávána v Otci, v Synu a ve Svatém Duchu. A nemá při-
dáno nic cizího nebo vnějšího, ani nesestává ze stvořitele a stvořeného, ale celá má moc dávat 
bytí a tvořit; co do přirozenosti je sama sobě identická a nedílná a jednotná je její působnost a 
činnost. Neboť Otec činí všechno skrze Slovo v Duchu svatém, a tak se uskutečňuje a zachovává 
jednota svaté Trojice. Takže církev hlásá jediného Boha, jenž je nade všemi, proniká všecky a je 
ve všech. Nade všemi je zajisté jako Otec, jako počátek a pramen všeho, zatímco proniká všecky 
působením Slova a je ve všech v Duchu svatém.                                                              sv. Atanáš 
 

Tento týden si připomínáme:  13. června památku sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve 
  15. června  slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ 
   

Příští neděli bude 11. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách budou tato čtení: 
1. čtení: 2. kniha Mojžíšova, kap. 19, verš 2–6a 
2. čtení: list sv. Pavla Římanům, kap. 5, verš 6–11 
Evang.:  Matouš, kap. 9, verš 36 až kap. 10, verš 8  
 

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE 
Neděle: 9, 11, 18 hod. 
Pondělí až sobota: 8, 18 hod. 
V červnu je denně (kromě výjimek) po večerní 
mši svaté pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci 
Páně se svátostným požehnáním 

Společně se modlíme růženec ve čtvrtek a v so-
botu v 17.30 hod.  

Bože Otče, tys poslal světu svého Syna a svatého Ducha, a zjevils tak lidem tajemství svého vnitřního života; 
dej nám, abychom toto tajemství v pravé víře vyznávali,  

abychom hlásali jedinou věčnou slávu a klaněli se společné svrchované moci jediného božství ve třech osobách. 

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je 
vždy půl hodiny před každou mší sva-
tou a během adorací 



 Tuto sobotu 10. června od 9 hod. v besídce 
pořádá jedno z našich společenství žen 
duchovní obnovu pro ženy, obnova bude 
zakončena mší svatou ve 13 hod. 



 Tuto neděli 11. června: 
- od 10 hod. po ranní mši svaté farní kafe 
- od 16 hod. pokračuje farní akademie 
přednáškou P. Miroslava Herolda SJ „Věhlas 
sv. Jana Nepomuckého za hranicemi jeho 
rodné země v době před svatořečením 
(1729)“ 
- od 19 hod. ve videosále setkání pro ženy 
- od 20 hod. Mezinárodní sborový 
koncert pořádaný Kühnovým dětským 
sborem. 



 V pondělí 12. června: 
- od 18.45 hod. v besídce v rámci 
Rozhovorů o víře pro mládež bude 
přednáška slovinského velvyslance Leona 
Marce o historii křesťanství ve Slovinsku 
- od 19 hod. ve videosále Literatura a 
duchovní život. 

 

 V úterý 13. června: 
- 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 14. června: 
- od 16.15 hod. v modrém salónku příprava 
na první svaté přijímání 
- mši svatou od 18 hod. doprovodí kapela 
Srdcaři 
- od 19 hod. ve videosále setkání mladých. 



 Ve čtvrtek 15. června: 
- Slavnost Těla a Krve Páně, po večerní 
mši svaté, kterou doprovodí chrámový sbor 
Cantores Cordis, bude průvod uvnitř 
kostela 
- od 17 hod. slavná mše svatá v katedrále 

sv. Víta, Václava a Vojtěcha s následným 
tradičním eucharistickým procesím kolem 
Hradčanského náměstí, všechny věřící 
srdečně zve kardinál Dominik Duka OP   
- od 17 hod. všechna náboženství 
- společenství mládeže se účastní průvodu 
v katedrále  
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek 

- od 19.30 hod. na faře setkání nově 
pokřtěných 

- od 20 hod. kontemplace v kryptě.
 

 V sobotu 17. června farní poutní zájezd 
na Kuks, do Malých Svatoňovic a 
Suchého dolu, sraz 7.15 hod. za kostelem u 
zahrádky, celková cena (vstupné + jízdné) je 
500 Kč, je tedy třeba doplatit 200 Kč. 
Společný oběd zajištěn nebude. 



 Příští neděli 18. června při mši svaté od 11 
hod. bude první svaté přijímání dětí naší 
farnosti, slavnost doprovodí kapela Hroši. 



 Z červnových akcí zvlášť připomínáme: 

- 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. 

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/

