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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela  

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

25. února 2018  –  2. neděle postní 
 

1. čtení: 1. kniha Mojžíšova, kap. 22, verš 1–2.9a.10–13.15–18 
Oběť našeho praotce Abraháma. 

Odpověď k žalmu: Blízký je Hospodin všem, kdo ho vzývají 

2. čtení: list sv. Pavla Římanům, kap. 8, verš 31b–34 
Bůh neušetřil vlastního Syna. 

Evangelium: Marek, kap. 9, verš 2–10 
To je můj milovaný Syn. 
 

Vrcholem bratrské lásky je láska k nepřátelům. A nic nás k ní nepovzbuzuje tolik, jako když 
vděčně rozjímáme o podivuhodné trpělivosti Kristově. Vždyť ten, jenž krásou vyniká nad lidské 
syny trpělivě nastavil svou sličnou tvář slinám bezbožníků; ten, jenž pouhým mrknutím oka 
všechno řídí, si trpělivě nechal od ničemů zavázat oči a zbičovat boky; ten, před nímž se třesou 
knížata a mocnosti, si trpělivě nechal korunovat hlavu ostrým trním, trpělivě se vystavil nadávkám 
a urážkám a stejně trpělivě přijal kříž, hřeby, kopí, žluč a ocet. Při tom všem zůstal tichý, mírný a 
pokojný.                                                                                                                             bl. Elred 

 

Příští neděli bude 3. neděle postní. Při bohoslužbě se budou číst tato čtení: 
1. čtení: 2. kniha Mojžíšova, kap. 20, verš 1–17 
2. čtení: 1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 1, verš 22–25 
Evang.:   Jan, kap. 2, verš 13–25 
 

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. 
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 k nám mluvíš skrze svého milovaného Syna a přikazuješ nám, abychom ho poslouchali;  
živ nás tedy svým slovem a očišťuj naše nitro, abychom se mohli radovat z patření na tvou slávu. 

 

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



 Tuto neděli 25. února (2. neděle postní): 
- 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)“. 



 V pondělí 26. února: 
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře 
pro mládež. 



 V úterý 27. února: 
- od 9 hod. v besídce setkání seniorů 
- po večerní mši svaté úklid kostela 
- od 19 hod. v modrém salónku zkouška 
kapely Hroši, v besídce chrámového sboru 
Cantores Cordis. 



 Ve středu 28. února: 
- od 19 hod. ve videosále Teologický 
klub.



 Ve čtvrtek 1. března: 
- 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 19 hod. v modrém salónku seminář o 
duchovním životě a od 20 hod. 
kontemplace v kryptě. 



 V pátek 2. března je první pátek v měsíci 
s obvyklým bohoslužebným pořadem.  



 Příští neděli 4. března (3. neděle postní): 
- první účelová sbírka na realizaci 
nového oltáře 
- od 19.30 hod. modlitby chval v kryptě. 

Výhled farních akcí pro děti a mládež na 
jaro a léto 2018 
 Příprava na biřmování pro mládež specific-
ká příprava na biřmování bude probíhat o veli-

konočních nedělích od 19.15 hod., jedná se o ná-
sledující neděle: 8., 15. 22. a 29. dubna a 6. květ-
na, dlouhodobá příprava se děje v rámci Rozho-
vorů 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 závěrečná část přípravy na 
biřmování  
 Biřmování v sobotu 19. května (vigilie slav-
nosti 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 sa-
lonku 
 Sobotní výlety pro děti: první jarní výlet 

bude v sobotu 14. dubna  

 Velkovýprava pro starší děti a mládež „Itá-
lie 2018“ od 23. července do 4. srpna 

 Čundrovýprava pro starší děti a mládež 
„Povodím 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 finančním darem převo-
dem na účet farnosti č.11178349/0800 s použi-
tím variabilního symbolu 2018  
3. účelově vázaným finančním darem v hoto-
vosti Při využití možnosti 2 a 3 rádi vystavíme 
potvrzení o přijetí daru anebo uzavřeme darova-
cí 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/

