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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela  

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

14. ledna 2018  –  2. neděle v mezidobí 
 

1. čtení: 1. kniha Samuelova, kap. 3, verš 3b.10–19 
Mluv, Hospodine, tvůj služebník poslouchá. 

Odpověď k žalmu: Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli 

2. čtení: 1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 6, verš 13c–15a.17–20 
Vaše těla jsou údy Kristovými. 

Evangelium: Jan, kap. 1, verš 35–42 
Viděli, kde bydlí, a zůstali u něho. 
 

«A jako je dům bez pána zahalen tmou, hanbou a potupou a je v něm plno špíny a nečistoty, 

tak se i duše, kterou opustil její Pán, i když se v ní předtím radoval se zástupem andělů, naplní 

tmou hříchu, hanbou vášní a veškerou nešlechetností. […] Běda duši, nemá-li Krista, který by 

ji pilně obdělával, aby mohla přinášet dobré ovoce Ducha! Neboť zpustne, zaroste trním a 

hložím, nepřinese plody a nakonec bude vypálena. Běda duši, nepřebývá-li v ní její Pán, Kris-

tus! Neboť zpustne, naplní ji zápach vášní a stane se příbytkem zla.»               (SV. MAKARIOS) 

 
Tento týden si připomínáme: 17. ledna  památku sv. Antonína, opata 
 18. ledna památku Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 
 - od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů  

20. ledna sv. Fabiána, papeže a mučedníka 
a sv. Šebestiána, mučedníka 
 

Příští týden je 3. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení: 
1. čtení: Jonáš, kap. 3, verš 1–5.10 
2. čtení: 1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 7, verš 29–31 
Evang.:  Marek, kap. 1, verš 14–20 
 

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

Všemohoucí věčný Bože, ty řídíš všechno na nebi i na zemi; 
vyslyš prosby svého lidu a dej našim dnům svůj řád a mír. 

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



 Tuto neděli 14. ledna: 
- farní kafe se přesouvá na následující nedě-
li 21. ledna 

- po večerní mši svaté od 19.15 hod. v be-
sídce setkání Pastorační a ekonomické ra-
dy farnosti. 


 V pondělí 15. ledna: 
-  od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o 
víře pro mládež. 


 V úterý 16. ledna: 
- od 9 hod. v besídce setkání seniorů 
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při 
úklidu kostela 
- od 19 hod. v modrém salónku zkouška 
kapely Hroši, v besídce chrámového sboru 
Cantores Cordis. 


 Ve středu 17. ledna: 
- od 19 hod. ve videosále Teologický 
klub.


 Ve čtvrtek 18. ledna: 
- od 17 hod. všechna náboženství 
- od 19 hod. zveme srdečně všechny 
farníky i ostatní zájemce na prezentaci 
návrhu nového oltáře pro náš kostel a 
následnou rozpravu, která se za účasti jeho 
autorů, architektů Josefa Pleskota a Norberta 
Schmidta uskuteční přímo v kostele 
- z toho důvodu se nekonají obvyklé 
čtvrteční farní večerní aktivity (nekonají se 
tedy: modlitby matek, setkání 
katechumenů, společenství mladší 
mládeže a kontemplace v kryptě). 


 Příští neděli 21. ledna: 
- od 10 hod. farní kafe 
- mše svatá od 11 hod. především pro 
rodiny s dětmi, doprovázená kapelou Hroši 
 od 19.30 hod. modlitby chval v kryptě. 





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) strávit jarní 
prázdniny společně na běžkách. Místem konání 
bude Mariánská v Krušných horách 
 Příprava na biřmování pro mládež specifická 
příprava na biřmování bude probíhat o velikonoč-

ních 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 biř-
movance zároveň závěrečná část přípravy na biř-
mování  
 Biřmování v sobotu 19. května (vigilie slavnos-
ti Seslání Ducha svatého) od 18 hodin v kostele 
 Příprava dětí na první svaté přijímání a první 
svatou zpověď předpokládá se účast na nábožen-
ství vlastní příprava bude probíhat od 4. dubna 
každou středu od 16 hod. v modrém salonku 
 Sobotní výlety pro děti termíny jednotlivých 

výletů budou upřesněny 

Rozšiřuje databázi kontaktů osob, které mají 

zájem o zasílání zpráv o činnosti Farní charity. 

Zájemci nechť se přihlásí na mailové adrese: 

fchsrdcepane@praha.charita.cz. 
Naše farní charita pomáhá řadě lidí, kteří se na-
cházejí v nouzi, ať už jsou to rodiny s malými 
dětmi, důchodci nebo rodiny, které do naší země 
utekly před válkou. Jednou z možností, jak těm-
to lidem v tísni ulehčit, je materiální pomoc. 
Před vchodem do videosálu (v 1. patře kostela 
nad sakristií) je pro tento účel umístěn KOŠ, do 
kterého můžete přinášet trvanlivé potraviny s 
neprošlou dobou minimální trvanlivosti a hygie-
nické potřeby. (např. těstoviny, konzervy, káva, 
kakao, čaj, olej, luštěniny, směsi na pečení, mý-
dlo, prací prostředky, šampóny, zubní pasty 
apod.) Farní charita je dále rozdělí podle potřeb. 
Materiální pomoc můžete přinášet před i po bo-
hoslužbách a kdykoliv bude kostel otevřen. 

 

Půjčujeme v neděli od 10 do 11 h a ve středu od 16 do 18 h 

Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně 
130 00 Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 19  

www.srdcepane.cz  
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