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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela  

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

4. února 2018  –  5. neděle v mezidobí 
 

1. čtení: Job, kap. 7, verš 1–4.6–7 
Sytím se neklidem do úsvitu. 

Odpověď k žalmu: U Hospodina je slitování, hojné je u něho vykoupení 

2. čtení: 1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 9, verš 16–19.22–23 
Běda, kdybych nehlásal evangelium. 

Evangelium: Marek, kap. 1, verš 29–39 
Uzdravil mnoho nemocných s rozličnými chorobami. 

 

«A od čeho si člověk slibuje potěšení? Od užitku, k tomu upíná zájem svého srdce. A poněvadž je 
mnoho druhů bohatství a různé jsou předměty potěšení, je poklad každého určován jeho vlastní touhou. 
Takže vyplývá-li z dychtění po věcech pozemských, neučiní podíl na něm nikoho šťastným, ale ubohým. 
Zato ti, kteří myslí na vyšší věci, a ne na pozemské, a kterým nejde o to, co pomíjí, ale o to, co je věčné, 
mají v tom neporušitelné bohatství. S pomocí milosti Boží se jimi i pozemské statky mění v nebeské, 
když totiž lidé užívají majetku, ať už spravedlivě zděděného nebo jinak nabytého, jako nástroje k něčemu 
zbožnému. Jestliže například to, co mají navíc, rozdělují na podporu chudých, shromažďují si bohatství, 
o které nemohou přijít. Neboť co rozdali almužnou, to už nepodléhá žádné újmě. A tak mají právem 
srdce tam, kde je jejich poklad. Neboť blaze těm, kteří si pěstují takovéto bohatství, aby rostlo, a nebojí 
se, že je ztratí.»                                                       (SV. LEV VELIKÝ) 
 

Tento týden si připomínáme: 5. února  památku sv. Agáty, panny a mučednice  
 6. února  památku sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků   
 8. února sv. Jeronýma Emilianiho 
  a sv. Josefinu Bakhitu, pannu 
 10. února památku sv. Scholastiky, panny 
 

Příští neděle bude 6. neděle v mezidobí. Při bohoslužbě se budou číst tato čtení: 
1. čtení: 3. kniha Mojžíšova, kap. 13, verš 1–2.45–46 
2. čtení: 1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 10, verš 31 až kap. 11, verš 1 
Evang.: Marek, kap. 1, verš 40–45 
 

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE 
Neděle: 9, 11, 18 hod. 
Pondělí až sobota: 8, 18 hod. 
Společně se modlíme růženec ve čtvrtek a v 

sobotu v 17.30 hod. 
V pátek po večerní mši svaté je půlhodinová 
tichá adorace 

Všemohoucí Bože, opatruj nás – svůj lid – s otcovskou láskou;  
a protože nemáme oporu jinde, než v naději na tvou milost, chraň nás stále svou mocí.

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



 Tuto neděli 4. února: 
- od 19.30 hod. modlitby chval v kryptě 
- otec Jan odjíždí odpoledne s mládeží na 
jarní prázdniny na běžkách do Mariánské 
v Krušných horách (prosíme, pamatujme 
v modlitbách), a proto bude do příští soboty 
10. února nepřítomen. 

 
 V pondělí 5. února: 
- nejsou Rozhovory o víře pro mládež 
- od 19 hod. ve videosále Literatura a 
duchovní život.  



 V úterý 6. února: 
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při 
úklidu kostela 
- od 19 hod. ve videosále kurzy BETA 
- od 19 hod. v besídce chrámového sboru 
Cantores Cordis, nekoná se zkouška kapely 
Hroši.  



 Ve středu 7. února: 
- od 19 hod. ve videosále společenství 
starší mládeže.



 Ve čtvrtek 8. února: 
- není náboženství 
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek 
- není společenství mladší mládeže    
- od 19 hod. na faře setkání katechumenů 
- od 20 hod. kontemplace v kryptě. 



 Příští neděli 11. února:  
- od 10 hod. v besídce farní kafe 
-  od 19.15 hod. na faře společenství žen.  

Výhled farních akcí pro děti a mládež na 
jaro a léto 2018 
 Příprava na biřmování pro mládež speci-
fická příprava na biřmování bude probíhat o 
velikonočních nedělích od 19.15 hod., jedná se o 
následující neděle: 8., 15. 22. a 29. dubna a 6. 
května, 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 Ra-
kovníka pro biřmovance zároveň závěrečná 
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 probíhat od 
4. dubna každou středu od 16 hod. v modrém 
salonku 
 Sobotní výlety pro děti: první jarní výlet 

bude v sobotu 14. dubna  
 Velkovýprava pro starší děti a mládež 

„Itálie 2018“ od 23. července do 4. srpna 

 Čundrovýprava pro starší děti a mládež 
„Krušné hory 2018“ od 2. do 7. července 

 Dětský tábor „Mariánská 2018“ od 25. 
srpna do 1. září 

– na tyto letní akce je třeba se přihlásit; bližší 

informace a přihlášky jsou na našem webu 

v záložce Aktivity / Akce pro děti a mládež.         

JAK PODPOŘIT REALIZACI 

NOVÉHO OLTÁŘE 
Náš kostel dostane, dá-li Bůh, v průběhu 
roku 2018 nový oltář architektů Josefa 
Pleskota a Norberta Schmidta. 
Předpokládaná cena oltáře spolu s podestou a 
všemi dalšími náklady bude do 2.000.000 Kč 
(vč. DPH). Oltář bude financován z darů a 
vlastních zdrojů farnosti. Kdo by chtěl 
přispět, může tak učinit trojím způsobem: 
1. anonymním finančním darem v 
hotovosti do účelové kostelní sbírky, která se 
bude konat vždy první neděli v měsíci 
březnu, dubnu, listopadu a prosinci 2018 
2. účelově vázaným finančním darem 
převodem na účet farnosti č.11178349/0800 
s použitím variabilního symbolu 2018 
3. účelově vázaným finančním darem v 
hotovosti 
Při využití možnosti 2 a 3 rádi vystavíme 
potvrzení o přijetí daru anebo uzavřeme 
darovací smlouvu.  
Všem dárcům patří velký dík. 

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

www.srdcepane.cz  
 

http://www.srdcepane.cz/

