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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela  

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

18. března 2018  –  5. neděle postní 
 

1. čtení: Jeremiáš, kap. 31, verš 31–34 
Sjednám novou smlouvu a na hřích už nevzpomenu. 

Odpověď k žalmu: Stvoř mi čisté srdce, Bože 

2. čtení: list Židům, kap. 5, verš 7–9 
Naučil se svým utrpením poslušnosti, a stal se příčinou věčné spásy. 

Evangelium: Jan, kap. 12, verš 20–33 
Jestliže pšeničné zrno padne do země a zemře, přinese hojný užitek. 
 

Starejme se jeden o druhého a pobízejme se k lásce a k dobrým skutkům. „Pobízejme se k lásce a k dobrým 
skutkům.“ Tento výraz z listu Židům nás nutí k tomu, abychom uvažovali o univerzálním povolání ke svatosti a 
stálosti cesty v duchovním životě, abychom usilovali o větší dary a o stále vyšší a plodnější lásku. Pozornost 
jednoho vůči druhému má za cíl vzájemné povzbuzení ke stále větší a účinnější lásce, „jako světlo úsvitu, jehož 
záře roste až do bílého dne“, v očekávání, že v Bohu budeme žít den bez západu slunce. Čas, který jsme ve svém 
životě dostali, je cenný pro to, abychom v Boží lásce objevovali a konali skutky dobra. Bohužel je zde stále 
přítomné nebezpečí vlažnosti, potlačení Ducha a odmítnutí „využít hřivny“, které jsme dostali pro dobro svoje i 
druhých lidí. Všichni jsme obdrželi duchovní nebo materiální bohatství užitečné pro naplňování Božího plánu, 
pro dobro církve i pro osobní spásu. Učitelé duchovního života připomínají, že ten, kdo v životě víry 
nepostupuje dopředu, jde dozadu. Přijměme stále aktuální výzvu, abychom usilovali o „vysokou míru běžného 
křesťanského života“. Moudrost církve, která uznává a prohlašuje za blahoslavené a svaté některé příkladné 
křesťany, má za cíl vzbudit touhu po napodobování ctností. Kéž všichni tváří v tvář světu, který vyžaduje od 
křesťanů nové svědectví lásky a věrnosti Pánu, pocítí naléhavou potřebu vstoupit do soutěže v lásce, ve službě a 
v dobrých skutcích. Tato výzva je zvláště naléhavá v posvátném čase přípravy na Velikonoce. 
 

Tento týden si připomínáme: 19. března  SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE  
  PANNY   MARIE 

  23. března sv. Turibia z Mongroveja, biskupa 
 

Příští neděli bude Květná (pašijová) neděle. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení: 

Žehnání ratolestí: Evang.: Marek, kap. 11, verš 1–11 nebo: Jan, kap. 12, verš 12–16 

Mše svatá: 1. čtení: Izaiáš, kap. 50, verš 4–7 
   2. čtení: list sv. Pavla Filipanům, kap. 2, verš 6–11 
    Evang.:   Marek, kap. 14, verš 1 až kap. 15, verš 47 
 

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

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



 Minulou neděli 11. března:  
- při sbírce na charitní činnost 
v arcidiecézi se vybrala částka 34.116 Kč 
-  při akci Misijní koláč se vybralo 11.074 
Kč, děkujeme všem, kteří akci jakýmkoliv 
způsobem podpořili.  



 Tuto neděli 18. března (5. neděle postní):  
- od 11 hod. mše svatá především pro 
rodiny s dětmi 
- od 19.30 hod. modlitby chval v kryptě. 



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



 V úterý 20. března: 
- po večerní mši svaté úklid kostela 
- od 19 hod. v modrém salónku zkouška 
Hrochů a v besídce Cantores Cordis. 



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



 Ve čtvrtek 22. 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 katechumenát 
- od 20 hod. kontemplace v kryptě. 



 Příští neděli 25. března (Květná neděle):  
- si doneste vlastní větvičky k požehnání. 

Výhled farních akcí pro děti a mládež na jaro a 
léto 2018 

 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 OL-

TÁŘE 

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. 



 V souvislosti se jmenováním otce Zdenka 

pomocným biskupem jsme rozhodli dát mu, 

jako jeho bývalá farnost, k této významné udá-

losti dar - biskupský prsten. Pokud se na tomto 

daru chcete podílet, zašlete prosím svůj příspě-

vek do konce března na účet koordinátorů: 

1196069193 / 0800 (v záhlaví uveďte své jméno 

a heslo „Prsten”). Výpis všech bezhotovostně 

poukázaných částek bude na požádání k dispozi-

ci. Prsten bude k vidění v besídce v neděli 29. 

dubna po každé bohoslužbě, spolu s přáním, pod 

které se každý bude moci podepsat. Pro více in-

formací, nebo chcete-li přispět v hotovosti, se 

obraťte na Karolínu Němcovou nebo Markétu 

Crowe. 

TORRELL, J. P. OP: Svatý Tomáš Akvinský. Oso-
ba a dílo. Sv. Tomáš nebyl jen filosof a teolog, 
ale také duchovní učitel. Uvažování vycházející 
z osobní víry bylo pro něj cestou svatosti, jeho 
teologie ústí do duchovního života, do mystiky.  
Sv. Tomáše objevíme ukrytého za jeho texty. 
Obrazně řečeno nelze ho pochopit bez Teologic-
ké sumy.                                                         C 476 
Půjčujeme v neděli od 10 do 11 a ve středu od 16 do 18 hod 

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

www.srdcepane.cz  
 

http://www.srdcepane.cz/

