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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela 

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

10. června 2018  –  10. neděle v mezidobí 
 

1. čtení: 1. kniha Mojžíšova, kap. 3, verš 9–15 
Nepřátelství ustanovuji mezi potomstvem tvým a potomstvem ženy. 

Odpověď k žalmu: U Hospodina je slitování, hojné je u něho vykoupení 

2. čtení: 2. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 4, verš 13 až kap. 5, verš 1 
Věříme, a proto také mluvíme. 

Evangelium: Marek, kap. 3, verš 20–35 
Se satanem je konec. 
 

Nuže vzhůru, duše, přítelkyně Kristova, spěchej napodobovat holubici hnízdící u samého ústí 
rozsedliny, nepřestávej se starat, abys tam u Kristova srdce, jako vrabec nalezla pro sebe mís-
to, tam ulož plody své čisté lásky, jako když hrdlička ukládá svoje mláďata, tam pospěš navážit 
vody z pramenů Spasitelových, přilož své rty a pij. Vždyť toto je ten pramen tryskající zpro-
střed ráje a rozdělený do čtyř proudů, který zaplavuje otevřená srdce a zavlažuje i zúrodňuje 
celou zemi.                                                                                                               sv. Bonaventura 
 

Tento týden si připomínáme:  11. června památku sv. Barnabáše, apoštola 
 13. června  památku sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele

 církve 
 15. června  sv. Víta, mučedníka  
 

Příští neděli bude 11. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení: 
1. čtení:  Ezechiel, kap. 17, verš 22–24 
2. čtení:  2. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 5, verš 6–10 
Evang.: Marek, kap. 4, verš 26–34 

 

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE 
Neděle: 9, 11, 18 hod. 
Pondělí až sobota: 8, 18 hod. 
V červnu je denně po večerní mši sv. pobožnost 
k Nejsvětějšímu Srdci Páně se svátostným 
požehnáním (kromě výjimek) 
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, od tebe pochází všechno dobré, slyš naše pokorné prosby a dej, 
abychom tebou vedeni poznávali, co je správné, a s tvou pomocí to také konali.

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



 Tuto neděli 10. června: 
- od 10 hod. v besídce farní kafe 
- od 19.15 hod. na faře setkání žen 
- od 19.30 hod. modlitby chval v kryptě.  

 
 V pondělí 11. června: 
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře 
pro mládež 
- od 19 hod. ve videosále Literatura a 
duchovní život. 



 V úterý 12. června: 
- od 18.45 hod. úklid kostela 
- od 19 hod. v besídce zkouška Cantores 
Cordis a v modrém salonku kapely Hroši. 



 Ve středu 13. června: 
- od 16 hod. v modrém salonku příprava 
dětí na první svaté přijímání 
- od 19 hod. ve videosále společenství 
starší mládeže. 



 Ve čtvrtek 14. června: 
- od 17 hod. všechna náboženství  
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek 
- od 19 hod. ve videosále společenství 
mladší mládeže 
- od 20 hod. kontemplace v kryptě. 



 V pátek 15. června od 19 hod. bude 
zpověď dětí před prvním svatým 
přijímáním. 



 Příští neděli 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 hledá svoji duchovní cestu a chce se se-
známit s křesťanstvím nebo si klade otázky o 
smyslu života. Kurzy jsou určeny ale i pro to-
ho, kdo se v průběhu života 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. Budeme rádi, když pozvete své 
přátele, příbuzné nebo kolegy z práce, pro kte-
ré si myslíte, že by tato setkání s křesťanstvím 
mohla být přínosná. S případnými dotazy se 

obracejte na vedoucí kurzů ALFA Danu Muš-
kovou telefonicky 736 767 510 nebo e-mailem: 
srdcepane@seznam.cz, k účasti je třeba se při-
hlásit předem.  ALFA kurzy  9. 10. 2018 -  27. 11. 
 2018 v zázemí kostela Nejsvětějšího Srdce Pá-
ně. 
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 
ještě první neděli v měsíci listopadu 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. 
Nový oltář bude, dá-li Bůh, slavnostně 
požehnán v sobotu 24. listopadu 2018 při mši 

svaté od 18 hod. 

 

Náš chrámový sbor CANTORES CORDIS zakončil 
svým vystoupením při poutní slavnosti Nejsvětějšího Srdce 
Ježíšova svou 48. sezónu. Přes léto chceme nabrat nové 
síly, abychom odpočatí mohli po prázdninách zase začít, a to 
v úterý 11. září 2018. Budeme rádi, když se k nám připojí 
další zájemci o sborový zpěv. Více se o nás dozvíte na 
www.cantorescordis.cz. 

BUKOVSKÝ, J.: Loretánské kaple v Čechách 
a na Moravě. Publikace soustavně mapuje 
všechny Loretánské kaple u nás, které převážně 
pocházejí z období baroka. Jejich výstavba sou-
visí s obnovením mariánského kultu.        Q 112 
MACLNTYRE, D. M.: Skrytý modlitební ži-
vot. Krev křesťanského života. Kniha přináší 
stále aktuální otázky: Jak máme přistupovat 
k modlitbě, co můžeme zlepšovat, čím se nechat 
inspirovat. Autor na základě detailní znalosti 
Písma sepsal doporučení osobností křesťan-
ských dějin od Augustina až po Spurgeona. 
                                                                  X 183 
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