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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela  

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

15. října 2017 –  28. neděle v mezidobí 
 

1. čtení: Izaiáš, kap. 25, verš 6–10a 
Hospodin vystrojí hostinu a setře slzy z každé tváře. 

Odpověď k žalmu: Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 

2. čtení: list sv. Pavla Filipanům, kap. 4, verš 12–14.19–20 
Všechno mohu v tom, který mi dává sílu. 

Evangelium: Matouš, kap. 22, verš 1–14 
Pozvěte na svatbu, koho najdete. 
 

To, že jsem dostal dar víry, že se smím v modlitbě obracet k Bohu a být přítomen mši svaté – a to 
vše bez vlastních zásluh – ještě neznamená, že si toho nebudu vážit a že své křesťanství budu proží-
vat, jak se mi zamane. Je to obdobné jako mezi lidmi. Když poznám, že mě někdo má rád, ačkoli 
jsem pro to nic zvláštního neudělal, a stojím o to, od té chvíle se budu snažit chovat tak, abych ho 
nezraňoval, abych mu dělal radost. Protože by se mi mohlo stát, že usoudí, že o jeho přízeň nestojím, 
a přestane si mě všímat. Podobně Bůh. Se svými dary se nevnucuje, nabízí mi je a já je mohu vděčně 
přijmout nebo lhostejně odmítnout. Pokud je však přijmu, už nemohu zůstat takový, jaký jsem byl. 
Musím se nechat proměnit. 
 

Tento týden si připomínáme: 16. října  sv. Hedviky, řeholnice  
 sv. Markéty Marie Alacoque, panny  
17. října  památku sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka  
18. října  svátek sv. Lukáše, evangelisty 
19. října  sv. Jana de Brébeufa a Izáka Joguese, kněží, a druhů,  
 mučedníků 
 a sv. Pavla od Kříže, kněze  
21. října  bl. Karla Rakouského  
 

Příští neděli bude 29. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:  
1. čtení: Izaiáš, kap. 45, verš 1.4–6 
2. čtení: 1. list sv. Pavla Soluňanům, kap. 1, verš 1–5b 
Evang.:  Matouš, kap. 22, verš 15–21 
 

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.  

V pátek po večerní mši svaté je půlhodinová tichá 
adorace 

Prosíme tě, Bože, dej nám svou milost, aby nás vždycky předcházela a provázela 
a stále nás vedla ke konání dobra. 

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

 



 V pondělí 16. října: 
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře 
pro mládež 
- od 19 hod. ve videosále Literatura a 
duchovní život.  

 

 V úterý 17. 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 
-  od 19 hod. ve videosále kurzy ALFA 
- od 19.30 hod. na faře Filozoficko-
teologický seminář.   



 Ve středu 18. října  od 19 hod. ve videosále 
společenství starší mládeže.  



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



 V pátek 20. října při pravidelné adoraci po 
večerní mši svaté budeme zvlášť prosit o 
dary Ducha svatého pro všechny voliče a 
budoucí politiky.  



 V sobotu 21. října od 14.30 hod. II. 
ročník festivalu duchovních písní LP 
Nota. 



 Příští neděli 22. října:  
- bude sbírka na misie  
-  mše svatá od 11 hod. zvlášť pro rodiny 
s dětmi, kterou doprovodí kapela Hroši.  



 Minulou neděli se sešla pastorační a eko-
nomická rada farnosti. Informace z jejího 
zasedání najdete na farním webu. 



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

Výhled farních akcí pro děti a mládež na jaro 
2018 
 Jarní prázdniny na běžkách od 4. do 10. 
února nabídka (pro starší děti a mládež) strá-
vit jarní prázdniny společně na běžkách. Mís-
tem konání bude Mariánská v Krušných ho-
rách 
 Příprava na biřmování pro mládež spe-
cifická příprava na biřmování bude probíhat 
o velikonočních nedělích večer, dlouhodobá 
příprava se děje v rámci Rozhovorů o víře 
pro mládež 
 Předsvatodušní duchovní obnova pro 
starší děti a mládež od 11. do 13. května 
od pátku 11. do neděle 13. května v Jesenici u 
Rakovníka pro biřmovance zároveň závěreč-
ná část přípravy na biřmování  
 Biřmování v sobotu 19. května (vigilie 
slavnosti Seslání Ducha svatého) od 18 hodin 
v kostele 
 Příprava dětí na první svaté přijímání a 
první svatou zpověď předpokládá se účast 
na náboženství vlastní příprava bude probí-
hat od 4. dubna každou středu od 16 hod. v 
modrém salonku 
 Sobotní výlety pro děti termíny jednotli-
vých výletů budou upřesněny 

REINSBERG, J.:  O mši svaté. Upravený 
přepis kázání z let 1981-1990. Příběh mše je 
tu podán jako putování po místech reálných i 
imaginárních, která vybízejí k přemýšlení. 
                                                               L 29  
 JERONÝM: Výbor z dopisů. Jeden 
z nejvýznamnějších latinsky píšících církev-
ních otců čtvrtého století zanechal i obsáhlou 
sbírku dopisů přes 150 listů. Jedná se o pečli-
vě stylizovaná pojednání, která nebyla určena 
jen konkrétním adresátům, ale širšímu publi-
ku.                                                         S 283 
Půjčujeme v neděli od 10 do 11 a ve středu od 16 od 18 h 
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