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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela  

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

21. dubna 2019  –  slavnost Zmrtvýchvstání Páně 
 

1. čtení: Skutky apoštolů, kap. 10, verš 34a.37–43 
     Jedli a pili jsme s ním po jeho zmrtvýchvstání. 

 Odpověď k žalmu: Aleluja, aleluja, aleluja 

2. čtení: list sv. Pavla Kolosanům, kap. 3, verš 1–4 
     Usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus. 
 nebo: 1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 5, verš 6b–8 
     Odstraňte starý kvas, aby se z vás stalo nové těsto. 

Evangelium: Jan, kap. 20, verš 1–9 
     Ježíš musel vstát z mrtvých. 
  nebo (večer): Lukáš, kap. 24, verš 13–35 
     Zůstaň s námi, neboť se připozdívá. 

„Nekonečně milosrdný Bůh nás miloval svou velikou láskou, a když jsme byli mrtví pro 
své hříchy, přivedl nás k životu zároveň s Kristem. Milostí jste spaseni! Když vzkřísil Krista 
Ježíše, vzkřísil zároveň s ním i nás, a když vykázal jemu místo v nebi, vykázal je zároveň i 
nám, protože jsme s ním spojeni.“                                                                           Ef 2,4–6 

Ať Kristovo Zmrtvýchvstání naplní naše srdce hlubokou radostí, 

ať stále hlouběji poznáváme a zakoušíme Boží milosrdenství a dokážeme je šířit 

všude tam, kam nás Hospodin povolal! 

 

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: 9, 11, 18 hod. 

Pondělí velikonoční:  9, 18 hod. 
Úterý 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, tvůj jednorozený Syn slavně přemohl smrt a otevřel nám nebe; 
prosíme tě: dej, ať ve světle jeho vzkříšení vstaneme k novému životu, 

a obnov nás svým Duchem, abychom směřovali k tobě do nebeské slávy. 
 

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je 
vždy půl hodiny před každou mší svatou 
a během adorací 
Na Velikonoční neděli a Velikonoční 
pondělí se zpovídat nebude 



 Tuto neděli 21. dubna: 
- od 19.30 hod v kostele Chvály Vzkříšení. 



 V pondělí 22. dubna: 
- nejsou Rozhovory o víře pro mládež 
- není Literatura a duchovní život  



 V úterý 23. dubna: 
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek 
- není zkouška chrámového sboru 
Cantores Cordis 



 Ve středu 24. dubna: 
- od 16 hod. příprava na první svaté 
přijímání a první svatou zpověď 
- od 19 hod. ve videosále společenství 
starší mládeže

 

 Ve čtvrtek 25. dubna: 

- od 17 hod. všechna náboženství 
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při 
úklidu kostela 
- od  19 hod. ve videosále společenství 
mladší mládeže 
- od 20 hod. kontemplace v kryptě 
- od 20 hod. v kostele absolventský kon-
cert Josefíny Nedbalové 

 

 Příští neděli 28. dubna: 
- od 11 hod. mše svatá především pro ro-
diny s dětmi doprovázená kapelou Hroši 
- od 19.15 hod. v besídce příprava na 
biřmování 



 Farní poutní zájezd do Mostu, 
Mariánských Radčic, Oseka a 

Bohosudova se uskuteční v sobotu 25. 

května. Přihlašujte se, prosím, závazně 
v sakristii při současném zaplacení zálohy 
400 Kč. Zároveň při přihlašování uveďte, zda 
budete mít zájem o oběd. Cena oběda není 
zahrnuta do ceny zájezdu. 

 V sobotu 27. dubna se koná národní 

POCHOD PRO ŽIVOT A PRO 

RODINU, který bude zahájen českými a 

moravskými biskupy od 10.30 hod. v 

pražské katedrále. 

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. (krom středy 17. dubna), 

předpokládá paralelní docházku dětí na ná-

boženství 

 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 

 Velkovýprava pro starší děti a mládež 

„Východní Slovensko 2019“ od 22. 

července do 3. srpna 

 Čundrovýprava pro starší děti a mlá-

dež „Rychlebské hory 2019“ od 12. do 

17. srpna 

 Dětský tábor „Mariánská 2019“ od 

24. do 31. srpna 
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