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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela 

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

24. června 2018  –  slavnost Narození sv. Jana Křtitele 
 

1. čtení: Izaiáš, kap. 49, verš 1-6 
Ty jsi můj služebník, Izrael, v tobě se oslavím. 

Odpověď k žalmu: Spravedlivý zazáří v temnotách jako světlo. 

2. čtení: Skutky, kap. 13, verš 22-26 
V Davidovi, synu Isajovu, jsem nalezl muže, jakého jsem měl na mysli.  

Evangelium: Lukáš, kap. 1, verš 57-66.80 

 Čím toto dítě bude? 
 

Jan Křtitel přichází na svět, dostává jméno, a jeho otec může opět mluvit. Uvažuj, co tyto události 
symbolicky naznačují: Zachariáš mlčí, ztratí hlas až do té chvíle, kdy se narodí Jan, předchůdce 
Páně, a hlas mu vrátí. Co znamená Zachariášovo mlčení, ne-li to, že proroctví zmizelo a že je 
před hlásáním Krista jakoby skryté a uzamčené? Otvírá se jeho příchodem, stává se jasným, když 
má přijít ten, který byl prorokován. Otevření úst Zachariášových při Janově narození odpovídá 
roztržení opony při Kristově smrti na kříži. Kdyby Jan ohlašoval sám sebe, neotevřel by 
Zachariášova ústa. Uvolňuje se jazyk, protože přichází na svět hlas. Neboť na otázku položenou 
Janovi, když už ohlašoval Pána: Kdo jsi?, on odpověděl: Já jsem hlas volajícího na poušti. Jan je hlas, 
Pán je však ten, o němž platí: Na počátku bylo Slovo Jan byl pouze hlas pro stanovenou dobu; 
Kristus je Slovo, které bylo na počátku, Slovo věčné.                                                       – sv. Augustin 
 

Tento týden si připomínáme:   27. června sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve 
   28. června  sv. Ireneje, biskupa a učitele církve 
   29. června slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů 
   30. června  svaté prvomučedníky římské 
 

Příští neděli bude 13. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:  
1. čtení:  kniha Moudrosti, kap. 1, verš 13-15 
2. čtení:  2. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 8, verš 7.9.13-15 
Evang.:  Marek, kap. 5, verš 21-43 

 

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 
tichá adorace 

Všemohoucí, věčný Bože, tys dal svému milovanému Synu všechnu moc na nebi i na zemi, aby byl Králem všeho 
tvorstva; dej, ať celý svět, vysvobozený Kristem z otroctví hříchu, poznává tvou slávu, 

věrně ti slouží a ustavičně tě chválí. 

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

 

  



 Tuto neděli 24. června:  
- svatopetrská sbírka na bohoslovce 
-  od 19.30 hod. modlitby chval v kryptě. 

 
 V pondělí 25. června: 
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře 
pro mládež s promítáním filmu do 22 hod.  



 V úterý 26. června: 
- mše svatá od 18 hod. bude sloužena na 
poděkování ing. Františku Mátlovi za více 
než 40-ti letou varhanickou službu 
- od 18.45 hod. úklid kostela 



 Ve středu 27. června: 
- od 19 hod. ve videosále společenství 
starší mládeže.  



 Ve čtvrtek 28. června: 
- od 17 hod. závěrečná náboženství  
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek 
- není společenství mladší mládeže 
- není kontemplace v kryptě. 



 Naše farnost bude od října  pořádat již 7. 
běh kurzů ALFA, které jsou určeny pro 
každého, kdo hledá svoji duchovní cestu a chce 
se seznámit s křesťanstvím nebo si klade 
otázky o smyslu života. Kurzy jsou určeny ale i 
pro toho, 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 
které si myslíte, že by tato setkání s 
křesťanstvím mohla být přínosná. S 
případnými dotazy se obracejte na vedoucí 
kurzů ALFA Danu Muškovou telefonicky 736 
767 510 nebo e-mailem: srdcepane@seznam.cz, 
k účasti je třeba se přihlásit předem.  ALFA 
kurzy  9. 10. 2018 – 27. 11.  2018 v zázemí 
kostela Nejsvětějšího Srdce Páně.    



Po dobu letních prázdnin v měsíci 
červenci a srpnu odpadají všechny 

mimobohoslužebné aktivity, bohoslužebný 
pořádek zůstává nezměněn. Nebude 
vycházet farní zpravodaj v tištěné podobě, 
aktuální informace jsou zveřejňovány na 
webu a v nedělních ohláškách. 



Všem farníkům přejeme požehnaný a 

klidný čas prázdnin a dovolených. 

Provázejme se navzájem v modlitbách! 


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. 

Připomínáme rodičům přihlášených dětí, že je 
třeba zaplatit účastnické příspěvky na letní ak-
ce pro děti a mládež pořádané farností. 

nabízí nové knihy: 

JOSIP PLEČNIK a česká sakrální archi-
tektura první poloviny 20. století. Sborník 
přednášek z mezinárodní konference.  Q 113 
Půjčujeme v neděli od 10 do 11 a ve středu od 16 do 18 hod 

V červenci a srpnu je knihovna uzavřena 

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

www.srdcepane.cz  
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