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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela  

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

18. února 2018  –  1. neděle postní 
 

1. čtení: 1. kniha Mojžíšova, kap. 9, verš 8–15 
Boží smlouva s Noemem zachráněným od potopy. 

Odpověď k žalmu: Hospodin je milosrdný a milostivý 

2. čtení: 1. list sv. Petra, kap. 3, verš 18–22 
Voda, která tehdy byla předobrazem křtu, i vám nyní přináší spásu. 

Evangelium: Marek, kap. 1, verš 12–15 
Byl pokoušen od satana a andělé mu sloužili. 
 

Náš život nemůže být během této pozemské pouti bez pokušení; cesta kupředu totiž vede jen 
přes naše zkoušky a jenom ten, kdo byl podroben zkoušce, ví, co v něm je.  Vítězné koruny se 
dostane jen těm, kdo zvítězí, zvítězit však může jen ten, kdo podstoupí zápas, a k zápasu je třeba 
protivníka a zkoušek.  Onen volající od končin země má sice v srdci úzkost, ale není opuštěn. Pán 
se totiž rozhodl, že kvůli nám, kteří jsme jeho tělem, sám předem půjde naší cestou v tom svém 
těle, ve kterém zemřel, vstal z mrtvých a vstoupil na nebesa; aby tak údy s důvěrou očekávaly, že i 
ony se dostanou tam, kam je předešla hlava. Jestliže jsme byli v něm pokoušeni, v něm také pře-
můžeme ďábla.                                                                                                              sv. Augustin 

 

Tento týden si připomínáme:  21. února   sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve 
  22. února   Svátek Stolce svatého apoštola Petra  
  23. února   sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka  
  

Příští neděli bude 2. neděle postní. Při bohoslužbě se budou číst tato čtení: 
1. čtení: 1. kniha Mojžíšova, kap. 22, verš 1–2a.9a.10–13.15–18 
2. čtení: list sv. Pavla Římanům, kap. 8, verš 31b–34 
Evang.:  Marek, kap. 9, verš 2–10 
 

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE 
Neděle: 9, 11, 18 hod. 
Pondělí až sobota: 8, 18 hod. 
V době postní konáme pobožnost křížové cesty v 
neděli a v pátek v 17.30 hod.  
Společně se modlíme růženec ve čtvrtek a v so-
botu v 17.30 hod.  
V pátek po večerní mši svaté je půlhodinová tichá 
adorace  

Všemohoucí Bože, ty nám dáváš milost, abychom se čtyřicet dní připravovali na velikonoce;  
 prosíme tě, ať v postní době hlouběji pronikneme do tajemství Kristova vykupitelského díla  

a stále opravdověji z něho žijeme. 

V době postní je pravidelná příležitost ke 
svátosti smíření před každou večerní mší 
svatou prodloužena na tři čtvrtě hodiny 



 Tuto neděli 18. února (1. neděle postní): 
- od 19.30 hod. modlitby chval v kryptě. 



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



 V úterý 20. února: 
- po večerní mši svaté úklid kostela 
- od 19 hod. v modrém salónku zkouška 
kapely Hroši, v besídce chrámového sboru 
Cantores Cordis. 



 Ve středu 21. února: 
- od 19 hod. ve videosále společenství 
starší mládeže.



 Ve čtvrtek 22. února: 
- od 17 hod. všechna náboženství 
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek 
- od 19 hod. ve videosále společenství 
mladší mládeže 
-  od 19 hod. na faře setkání 
katechumenů 
- od 20 hod. kontemplace v kryptě. 



 V sobotu 24. února: 
- od 8.45 hod na faře modlitební setkání 
žen. 



 Příští neděli 25. února (2. neděle postní):  
- bude sbírka Haléř sv. Petra 
- mše svatá od 11 hod. především pro 
rodiny s dětmi 
- od 16 hod. farní akademie s přednáškou 
doc. Davida Staňka PhD., buněčného a 
molekulárního biologa, „Jak buňky čtou (ve 
své DNA)“. 

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 „Po-
vodím Střely 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 financo-
ván 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, listo-
padu a prosinci 2018 2. účelově vázaným fi-
nančním darem převodem na účet farnosti 
č.11178349/0800 s použitím variabilního sym-
bolu 2018 3. účelově vázaným finančním da-
rem v hotovosti Při využití možnosti 2 a 3 rádi 
vystavíme potvrzení o přijetí daru anebo uza-
vřeme 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/

