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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela  

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

8. dubna 2018  –  2. neděle velikonoční 
neděle Božího milosrdenství 

 
1. čtení: Skutky apoštolů, kap. 4, verš 32–35 

Jedno srdce a jedna duše. 

Odpověď k žalmu: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý 

2. čtení: 1. list sv. Jana, kap. 5, verš 1–6 
Každý, kdo je narozen z Boha, vítězí nad světem. 

Evangelium: Jan, kap. 20, verš 19–31 
Za týden přišel Ježíš zase. 

 

Kristus nebyl pomazán od lidí ani nebyl pomazán olejem nebo skutečnou mastí, ale pomazal ho 
Otec a pomazal ho Duchem svatým, protože už před věky byl Kristus ustanoven za spasitele ce-
lého světa. Tak o tom mluví Petr: Bůh pomazal Duchem svatým Ježíše z Nazareta. A prorok David 
volal: Tvůj trůn, Bože, trvá na věčné časy, žezlo tvé vlády je žezlo nestranné. Miluješ spravedlnost, nenávidíš ne-
pravost, proto tě Bůh, tvůj Bůh pomazal olejem radosti před tvými druhy. Kristus byl pomazán duchovní 
olejem radosti, to jest Duchem svatým. Ten se nazývá olejem radosti proto, že on sám je původ-
cem duchovní radosti. A vy jste byli pomazáni skutečnou mastí, a dostali jste tak podíl s Kristem 
a stali se Kristovými druhy.            
 

Tento týden si připomínáme:   9. dubna  SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 
 11. dubna  památku sv. Stanislava, biskupa a mučedníka  
 13. dubna   sv. Martina I., papeže a mučedníka  
 

Příští neděli bude 3. neděle velikonoční. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:  
1. čtení:  Skutky apoštolů, kap. 3, verš 13–15.17–19 
2. čtení:  1. list sv. Jana, kap. 2, verš 1–5a 
Evang.:  Lukáš, kap. 24, verš 35–48 
   

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 

Bože, ty o velikonocích vždy znovu oživuješ víru svého lidu; prosíme tě: opatruj a upevňuj v nás, cos nám daroval, 
ať všichni stále hlouběji chápeme, co to pro nás znamená, 

 že jsme byli obmyti křtem, znovuzrozeni z Ducha a vykoupeni krví tvého Syna. 

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



 Minulou neděli se při druhé účelové 
sbírce na náš nový oltář vybrala částka 
78.065 Kč.    



 Tuto neděli 8. dubna:  
- po ranní mši svaté od 10 hod. farní kafe 
- od 16 hod. farní akademie s přednáš-
kou otce Petra „V tom se jim otevřely oči“. 
Proměna vidění v literatuře a skrze ni 
- od 19:15 hod. na faře společenství žen 
- od 19:15 hod. v besídce příprava na 
biřmování. 



 V pondělí 9. dubna: 
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře 
pro mládež. 



 V úterý 10. dubna: 
- od 9 hod. v besídce setkání seniorů 
- po večerní mši svaté úklid kostela  
- od 19 hod. ve videosále kurzy BETA 
- od 19 hod. v modrém salónku zkouška 
Hrochů, v besídce sboru Cantores Cordis. 



 Ve středu 11. dubna: 
- od 16 hod. v modrém salonku příprava 
dětí na první svaté přijímání  
- od 19 hod. ve videosále Teologický 
klub. 



  Ve čtvrtek 12. dubna:   
- od 17 hod. všechna náboženství 
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek 
- od 19 hod. ve videosále společenství 
mladší mládeže 
- od 19 hod. v modrém salonku seminář o 
duchovním životě a od 20 hod. 
kontemplace v kryptě. 



   V sobotu 14. dubna se uskuteční první 

jarní pěší výlet pro děti Na starověké 

hradiště na vrchu Plešivec. Sraz v 7.55 
hod. v zahrádce za kostelem, návrat kolem 
19. hod. tamtéž. S sebou si je třeba vzít: 
jídlo a pití na celý den, turistické oblečení a 
dobrou obuv, pláštěnku, průkazku na 
MHD (nebo dvě krátkodobé jízdenky) a 
100 Kč na jízdné vlakem. 

 Příští neděli 15. dubna: 
- národní sbírka na pomoc při obnově 
domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého 
východu 
- od 19.15 hod. v besídce příprava na 
biřmování  
-  od 19:30 hod. modlitba chval v kryptě.  

Farní akce pro děti a mládež na jaro 2018 
 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 

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. 

nabízí nové knihy: 
RATZINGER, J. – BENEDIKT XVI.: Poslední 
rozhovory s Peterem Seewaldem. 
V rozhovorech, které vedl papež Benedikt 
XVI. nikdy předtím nemluvil tak otevřeně o 
pozadí své překvapivé demise ani o svém 
přístupu k víře, o současných výzvách pro 
křesťanství a o budoucnosti církve.  Osobní 
charakter knihy podtrhují vzpomínky na rodi-
nu, kolegy a zásadní životní události.     A 347 
Půjčujeme v neděli od 10 do 11 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  
 

http://www.srdcepane.cz/

