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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela 

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

10. února 2019  –  5. neděle v mezidobí 
 

1. čtení: Izaiáš, kap. 6, verš 1–2a.3–8 
Zde jsem, mne pošli. 

Odpověď k žalmu: Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi 

2. čtení: 1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 15, verš 1–11 
Tak to kážeme a tak jste v to uvěřili. 

Evangelium: Lukáš, kap. 5, verš 1–11 
Nechali všeho a šli za ním. 

 
Apoštol píše Galaťanům proto, aby pochopili, že jenom působením Boží milosti již nejsou 
podrobeni předpisům Zákona. Když jim totiž byla zvěstována milost evangelia, našli se někteří 
z obřízky, ač podle jména křesťané, kteří však dosud plně nepochopili dobrodiní milosti a chtějí 
být nadále pod břemeny Zákona. Tato břemena ovšem Pán Bůh uložil těm, kteří slouží ne 
spravedlnosti, ale hříchu. Spravedlivý zákon byl totiž dán pro nespravedlivé lidi, aby ukazovali 
jejich hříchy, nikoli aby je odstraňoval. Neboť hříchy odstraňuje jen milost z víry, která se 
projevuje láskou.                                                                                                            sv. Augustin 

 
Tento týden si připomínáme: 11. února Pannu Marii Lurdskou – světový den nemocných 

15. února  bl. Bedřicha Bachsteina a druhy, mučedníky 
 

Příští neděli bude 6. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:  
1. čtení: Jeremiáš, kap. 17, verš 5–8 
2. čtení: 1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 15, verš 12.16–20 
Evang.:  Lukáš, kap. 6, verš 17.20–26 

 

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 

Všemohoucí Bože, opatruj nás – svůj lid – s otcovskou láskou;  
a protože nemáme oporu jinde, než v naději na tvou milost, chraň nás stále svou mocí. 

 

Příležitost ke svaté zpovědi je půl hodiny 
před každou mší svatou, během adorací a na 
požádání i jindy 
 



 Tuto neděli 10. února: 
- od 10 hod. v besídce farní kafe 
- odpoledne odjíždí otec Jan s mládeží na 
jarní prázdniny na běžkách do Mariánské 
v Krušných horách, a bude proto do následu-
jící soboty nepřítomen.  



Vzhledem k jarním prázdninám odpadají 
tento týden farní aktivity pro děti a mlá-
dež: pondělní Rozhovory o víře, čtvrteční 
náboženství a čtvrteční společenství mla-
dší mládeže. 


 V pondělí 11. února: 
- od 19 hod. ve videosále Literatura a 
duchovní život.  



 V úterý 12. února: 
- není zkouška chrámového sboru 
Cantores Cordis. 


 Ve středu 13. února: 
- od 19 hod. ve videosále společenství 
starší mládeže.



 Ve čtvrtek 14. února: 
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při 
úklidu kostela 
- od 19 hod. na faře setkání katechumenů 
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek 
- od 20 hod. kontemplace v kryptě. 

Tuto neděli opět vychází pravidelný zpravo-
daj Farní charity Praha 3 - Vinohrady Zprávy 
z charity Od srdce. Najdete jej na stolcích vzadu 
v kostele, na nástěnce u východu z kostela a 
při farním setkání u kávy po nedělní ranní 
mši svaté.   

Půjčujeme ve středu od 16 - 18 h a v neděli od 10 - 11 h 

Výhled farních akcí pro děti a mládež na 
jaro a léto 2019 
 Pravidelná čtvrteční náboženství a pon-

dělní Rozhovory o víře; Rozhovory beze 

změn každé pondělí a náboženství každý 

čtvrtek (pouze s výjimkou jarních a veliko-

nočních prázdnin) 

 Příprava na biřmování pro mládež, spe-

cifická příprava na biřmování bude probí-

hat o velikonočních nedělích od 19.15 hod., 

jedná se o následující neděle: 28. dubna a 

5., 12., 19. a 26. května, dlouhodobá pří-

prava se děje v rámci Rozhovorů o víře pro 

mládež 

 Předsvatodušní duchovní obnova pro 

starší děti a mládež od 31. května do 2. 

června, od pátku 31. května (podvečera) do 

neděle 2. června (podvečera) v Jesenici u 

Rakovníka, pro biřmovance zároveň závě-

rečná část přípravy na biřmování 

 Biřmování v sobotu 8. června (vigilie 

slavnosti Seslání Ducha svatého), při mši 

svaté od 18 hod. 

 Příprava na první svaté přijímání a prv-

ní svatou zpověď – bude probíhat každou 

středu od 16 hod. počínaje středou 3. dubna 

(krom středy 17. dubna), předpokládá para-

lelní docházku dětí na náboženství 

 První svaté přijímání v neděli 16. června, 

při mši svaté od 11 hod.  

 první svatá zpověď bude v pátek 14. červ-

na od 19 hod. 

 Sobotní výlety pro děti, první jarní výlet 

bude v sobotu 6. dubna, termíny dalších vý-

letů budou upřesněny 

 Velkovýprava pro starší děti a mládež 

„Východní Slovensko 2019“ od 22. čer-

vence do 3. srpna 

 Čundrovýprava pro starší děti a mládež 

„Rychlebské hory 2019“ od 12. do 17. 

srpna 

 Dětský tábor „Mariánská 2019“ od 24. 

do 31. srpna 

 

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