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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela 

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

13. května 2018  –  7. neděle velikonoční 
den modliteb za sdělovací prostředky 

 
1. čtení: Skutky apoštolů, kap. 1, verš 15–17.20–26 

Je nutné, aby se jeden z nich stal spolu s námi svědkem jeho zmrtvýchvstání. 

Odpověď k žalmu: Veleb, duše má, Hospodina! 

2. čtení: 1. list sv. Jana, kap. 4, verš 11–16 
Kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm. 

Evangelium: Jan, kap. 17, verš 11b–19 
Aby byli jedno jako my. 
 

Pán Ježíš Kristus vstoupil na nebesa. Kéž tam s ním vystoupí i naše srdce! Jako on vystoupil, a pře-
ce se od nás nevzdálil, tak i my jsme s ním již v nebi, ačkoli se s naším tělem ještě nestalo, co má-
me slíbeno. On, ač je tam, je také s námi; a my, třebaže jsme zde, jsme také s ním. On nebe ne-
opustil, když k nám odtud sestoupil; a stejně neopustil ani nás, když znovu vstoupil na nebesa, 
poněvadž on je naše hlava a my jeho tělo, a spojení Hlavy s tělem nepřestává.               sv. Augustin 
 
Tento týden si připomínáme:  14. května  svátek sv. Matěje, apoštola  
  16. května  svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka,  

 hlavního patrona Čech 
  18. května  sv. Jana I., papeže a mučedníka 
  

Příští neděli bude Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. Při bohoslužbách budou tato čtení: 
1. čtení:  Skutky apoštolů, kap. 2, verš 1–11 
2. čtení:  1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 12, verš 3b–7.12–13 

  nebo:  list sv. Pavla Galaťanům, kap. 5, verš 16–25 

Evang.: Jan, kap. 20, verš 19–23  nebo: Jan, kap. 15, verš 26–27 a kap. 16, verš 12–15 
 

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE 
Neděle: 9, 11, 18 hod. 
Pondělí až sobota: 8, 18 hod. 
V květnu je denně po večerní mši svaté májová 
pobožnost (kromě slavností) 
Společně se modlíme růženec ve čtvrtek a v so-
botu v 17.30 hod. 
V pátek je po večerní mši svaté půlhodinová ti-
chá adorace  

Bože, náš nebeský Otče, vyznáváme, že tvůj Syn, Spasitel světa, je s tebou ve tvé slávě; 
 dej, ať také poznáváme, že nás neopouští, ale podle svého slibu zůstává stále s námi. 

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



 Tuto neděli 13. května: 
- svatojánská sbírka na arcidiecézi 
- od 10 hod. v besídce farní kafe 
- od 19.15 hod. na faře společenství žen. 



 V pondělí 14. května: 
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře 
pro mládež 
- od 19 hod. ve videosále Literatura a 
duchovní život. 



 V úterý 15. května: 
- od 18.45 hod. úklid kostela 
- od 19 hod. ve videosále kurzy BETA 
- od 19 hod. v besídce zkouška Cantores 
Cordis a v modrém salonku kapely Hroši. 



 Ve středu 16. května: 
- od 16 hod. v modrém salonku příprava 
dětí na první svaté přijímání 
- od 19 hod. ve videosále společenství 
starší mládeže. 



 Ve čtvrtek 17. května: 
- 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 neofytů 
- od 20 hod. kontemplace v kryptě. 



 V sobotu 19. května: 
- od 10 hod. v pražské katedrále biskupské 
svěcení otce Zdenka Wasserbauera 
- od 18 hod. mše svatá s biřmováním s 
otcem biskupem Karlem Herbstem.  



 Příští neděli 20. května: 
- slavnost Seslání Ducha Svatého 
- od 16 hod. ve videosále farní akademie 
s přednáškou Prof. Dr. Stanislava Sousedíka 
„Immanuel Kant a katolictví“ 
- večerní mši svatou doprovodí chrámový 
sbor Cantores Cordis 
- od 19.30 hod. modlitby chval v kryptě. 



 V pátek 25. května se bude konat Noc 
Kostelů. Pokud je někdo ochoten pomoci při 
její organizaci, nechť se přihlásí v sakristii. 

 Z červnových akcí zvlášť připomínáme: 

-  pátek 8. června Slavnost Nejsvětějšího 
Srdce Ježíšova - poutní slavnost našeho 
kostela, hlavní poutní mše svatá od 18 hod., 
slouží biskup Zdenek Wasserbauer. Po ní 
bude následovat farní agapé 

-  neděle 17. června při mši svaté od 11 hod. 
první svaté přijímání dětí naší farnosti. 

 
 Naše farnost bude od října  pořádat již 7. běh 
kurzů ALFA, které jsou určeny pro každého, 
kdo si klade otázky o smyslu života, hledá svoji 
duchovní cestu a chce se seznámit 
s křesťanstvím, ale i pro toho, kdo se vzdálil od 
víry a chce se k ní vrátit. Začínají společnou 

večeří, následuje promluva na dané téma a poté 
je možnost rozmluvy ve skupince. ALFA kurzy 
jsou zdarma. Z organizačních důvodů je třeba 
se přihlásit předem e-mailem nebo telefonicky u 
paní Dany Muškové tel. 736 767 510 nebo e-
mailem: SrdcePane@seznam.cz. Kurzy se bu-
dou konat každé úterý od 9. října 2018 do 
27. listopadu 2018 od 19 hod.

Farní akce pro děti a mládež na léto 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 OLTÁŘE 
Náš kostel dostane, dá-li Bůh, v průběhu roku 2018 
nový oltář architektů Josefa Pleskota a Norberta 
Schmidta. Předpokládaná cena oltáře spolu s podes-
tou 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 prv-
ní neděli v měsíci březnu, dubnu, listopadu a prosinci 
2018  
2. účelově vázaným finančním darem převodem 
na účet farnosti č.11178349/0800 s použitím variabil-
ního 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. 

Nový oltář bude, dá-li Bůh, slavnostně 
požehnán v sobotu 24. listopadu 2018 při mši 

svaté od 18 hod. 

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

www.srdcepane.cz  
 

mailto:SrdcePane@seznam.cz
http://www.srdcepane.cz/

