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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela  

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

1. října 2017  -  26. neděle v mezidobí 
  

1. čtení: Ezechiel, kap. 18, verš 25-28 
Nejsou to vaše cesty jež nejsou správné? 

Odpověď k žalmu: Pane, ukaž nám své milosrdenství.   

2. čtení: list sv. Pavla Filipanům, kap. 2, verš 1-11 
Nikdo z vás ať nehledí jenom na vlastní prospěch.  

Evangelium: Matouš, kap. 21, verš 28-32. 

 Celníci a nevěstky vás předcházejí do Božího království.   
 

Když jsem pozorovala tajemné tělo církve, nepoznávala jsem se v žádném údu, jak je popisuje 
svatý Pavel, nebo spíše jsem se chtěla vidět v každé z nich. Ale láska mi poskytla stěžejní bod 
mého povolání. Bylo mi jasné, že je-li církev tajemným tělem, skládajícím se z mnoha údů, 
nemůže jí chybět část nejdůležitější a nejušlechtilejší. Pochopila jsem, že církev má srdce, a to 
srdce, že plane láskou. Pochopila jsem, že jedině láska uvádí její údy v činnost, a kdyby tato láska 
uhasla, apoštolové by přestali hlásat evangelium, mučedníci by se zdráhali prolít svou krev. 
Pochopila jsem, že láska v sobě zahrnuje všechna povolání, že láska je všechno, že obsáhne 
všechny časy a místa, jedním slovem, že je věčná.                                       sv. Terezie od Dítěte Ježíše  

 

Tento týden si připomínáme:  2. října  památku svatých andělů strážných  
4. října památku sv. Františka z Assisi 
6. října  sv. Bruna, kněze  
7. října  památku Panny Marie Růžencové 
 

Příští neděli bude 27. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:  
1. čtení: Izaiáš, kap. 5, verš 1–7 
2. čtení: list sv. Pavla Filipanům, kap. 4, verš 6–9 
Evang.: Matouš, kap. 21, verš 33–43 

 

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE 
Neděle: 9, 11, 18 hod. 
Pondělí až sobota: 8, 18 hod. 
V říjnu se modlíme růženec denně v 17.30 hod. 
Na tento pátek připadá 1. pátek v měsíci. Ado-
race bude ve čtvrtek půl hodiny po večerní mši 
svaté, v pátek půl hodiny po ranní mši svaté, od 17 
hod. a půl hodiny po večerní mši svaté 

Bože, ty ukazuješ svou všemohoucnost nejvíce tím, že se smilováváš a nenecháváš nás bez pomoci; 
 posiluj nás svou milostí, abychom vytrvale usilovali o dosažení toho, co nám slibuješ, a došli do nebeské slávy. 

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je 
vždy půl hodiny před každou mší svatou a 
během adorací 



 Minulou neděli se při Svatováclavské 
sbírce na církevní školství vybrala částka 
36.396 Kč. 

 
 Tuto neděli 1. října bude třetí účelová 
sbírka na opravu kostela. 

 

 V pondělí 2. října: 
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře 
pro mládež 
- od 19 hod. ve videosále Literatura a 
duchovní život. 

 

 V úterý 3. října: 
- 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 4. října  od 19 hod. ve videosále 
společenství mladých.  



 Ve čtvrtek 5. října: 
- od 17 hod. všechna náboženství 
- od 19 hod. společenství mladší mládeže 
- od 19.30 hod. v kryptě modlitby matek  
- od 19.30 hod. setkání katechumenů na 
faře  
- od 20 hod. kontemplace v kryptě. 



 V sobotu 7. října celodenní pěší výlet pro 
děti „Na hradiště Lštění a hrady Stará 
Dubá a Zlenice“. Sraz v 7.45 hod. 
v zahrádce u kostela, návrat v 18.45 hod. 
tamtéž. S sebou turistické vybavení, 
pláštěnku, jídlo a pití na celý den, opencard 
nebo 2 jízdenky na MHD a 60 Kč na jízdné.  



 Příští neděli 8. října:  
- od 10 hod. po ranní mši svaté farní kafe 
- od 16 hod. ve videosále pokračuje farní 
akademie přednáškou ThDr. Petra Jana 
Vinše, starokatolického duchovního a gene-

rálního sekretáře Ekumenické rady církví v 
ČR, „Možnosti a hranice ekumenické 
spolupráce“ 
- po večerní mši svaté v besídce setkání 
pastorační a ekonomické rady farnosti.  



ALFA kurzy 10. 10. 2017 - 28. 11. 2017 

Naše farnost bude od října pořádat již 6. běh 
kurzů ALFA, které jsou určeny pro 
každého, kdo hledá svoji duchovní cestu a 
chce se seznámit s křesťanstvím nebo si 
klade otázky o smyslu života. Kurzy jsou 
určeny ale i pro toho, kdo se v průběhu 
života vzdálil od víry a chce se k ní vrátit. 
Začínají společnou večeří, následuje 
promluva na dané téma a poté je možnost 
rozmluvy ve skupince. ALFA kurzy jsou 
zdarma. Budeme rádi, když pozvete své 
přátele, příbuzné nebo kolegy z práce, pro 
které si myslíte, že by tato setkání s 
křesťanstvím mohla být přínosná. S 
případnými dotazy se obracejte na vedoucí 
kurzů ALFA paní Danu Muškovou -  
telefonicky 736 767 510 nebo e-mailem: 
srdcepane@seznam.cz, k účasti je třeba se 
přihlásit předem.

 Akce pro děti a mládež pořádané naší 
farností. 

 Podzimní duchovní obnova pro starší 
děti a mládež „ČÁSLAV 2017“ 13. až 15. 
října 2017 

Vzadu v kostele jsou k dispozici misijní 
kalendáře, obsahující složenku, na kterou 
můžete zaslat dar, kterým podpoříte misie.  

LANG, A.: Otec pouště sv. Jeroným. Kni-
ha nás seznamuje se sny jednoho 
z nejrázovitějších „otců pouště“. Tím, že se 
autor zaměřil především na umělce Jeronyma 
a doplnil knihu i vlastními dopisy světce 
upoutá svou živostí každého čtenáře.     C413 
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