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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela  

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

28. dubna 2019  –  2. neděle velikonoční 
neděle Božího milosrdenství 

 

1. čtení: Skutky apoštolů, kap. 5, verš 12–16 
Rostl počet těch, kteří přijímali víru v Pána. 

Odpověď k žalmu: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý 

2. čtení: Zjevení sv. Jana, kap. 1, verš 9–11a.12–13.17–19 
Byl jsem mrtev, a hle – jsem živ na věky věků. 

Evangelium: Jan, kap. 20, verš 19–31 
Za týden přišel Ježíš zase. 
 

Drazí přátelé, bratři a sestry v Kristu,  
náš skromný eucharistický kongres je doplněním dluhu za nemožnost konat diecézní eucharistický kon-
gres v rámci přípravy na Národní eucharistický kongres v Brně; byl k tomu dostatečný důvod: jednak 
bylo v Praze setkání Taizé a poté, v květnu, týden evangelizace. Obě aktivity byly vyčerpávající pro naši 
arcidiecézi. Také Vám za Vaši námahu patří můj dík. V letošním roce uplynulo 70 let od zmařené slav-
nosti Těla a Krve Páně; tato slavnost byla posledním veřejným vystoupením kardinála Josefa Berana. To 
je jeden z důvodů konání našeho náhradního a skromného diecézního kongresu. Druhým důvodem je 
naléhavá výzva k naší očistě a odvaze jít cestou, kterou vytyčil zmíněný kardinál Beran svým heslem 
„Eucharistia et labora“ („Eucharistie a práce“). V nedělích před letošní slavností Těla a Krve Páně bude 
na závěr mše svaté zaznívat slovo o eucharistii.                      Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský 
 

Tento týden si připomínáme: 29. dubna  svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky        
   církve, patronky Evropy  

   30. dubna  sv. Zikmunda, mučedníka a sv. Pia V., papeže  
  1. května   sv. Josefa Dělníka 
  2. května  památku sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 
  3. května  svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 
 

Příští neděli bude 3. neděle velikonoční. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení: 
1. čtení:  Skutky apoštolů, kap. 5, verš 27b–32.40b–41 
2. čtení:  Zjevení sv. Jana, kap. 5, verš 11–14 
Evang.:  Jan, kap. 21, verš 1–19 
 

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. 
Na tento týden připadá první pátek v měsíci 

Bože, ty o velikonocích vždy znovu oživuješ víru svého lidu; prosíme tě: opatruj a upevňuj v nás, cos nám daroval, 
ať všichni stále hlouběji chápeme, co to pro nás znamená, 

že jsme byli obmyti křtem, znovuzrozeni z Ducha a vykoupeni krví tvého Syna. 

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



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



 V pondělí 29. dubna: 
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře 
pro mládež 



 V úterý 30. dubna: 
- od 9 hod. v besídce setkání seniorů 
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek 
- od 19 hod. v besídce zkouška chrámového 
sboru Cantores Cordis 



 Ve středu 1. května: 
- není příprava na první svaté přijímání 
a první svatou zpověď (bude ve čtvrtek) 
- není Teologický klub

 

 Ve čtvrtek 2. května: 
- od 11.30 hod. bude pražský arcibiskup 
kardinál Dominik Duka v našem kostele po-
hřbívat P. Václava Wolfa 

- od 17 hod. všechna náboženství 
- od 18 hod. příprava na první svaté 
přijímání a první svatou zpověď 
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při 
úklidu kostela 
- od  19 hod. ve videosále společenství 
mladší mládeže 
- od 19 hod. v modrém salonku seminář o 
duchovním životě  
- od 20 hod. kontemplace v kryptě 

 

 V pátek 3. května je první pátek 
v měsíci s obvyklým programem. 



 Příští neděli 5. května: 
- od 19.15 hod. v besídce příprava na 
biřmování  
- od 19.30 hod. modlitby chval v kryptě 



 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. 

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 

 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. 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  

www.srdcepane.cz 
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