
1519 

Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela  

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

19. května 2019  –  5. neděle velikonoční 
 

1. čtení: Skutky apoštolů, kap. 14, verš 21b–27 
Svolali církevní obec a vypravovali, co všechno Bůh s nimi vykonal. 

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

2. čtení: Zjevení sv. Jana, kap. 21, verš 1–5a 
Bůh jim setře každou slzu z očí. 

Evangelium: Jan, kap. 13, verš 31–33a.34–35 
Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem. 
 

Svaté přijímání Minule jsme mluvili o tom, že při mši následujeme Krista, který „chléb lámal“. 
Dnes budeme mluvit o tom, že jej – spolu s vínem – dával svým učedníkům. Bůh stvořil člověka 
tak, že musí jíst a píst, bez pokrmu se neobejde. Ale aby lidem došlo, že ve skutečnosti se – více 
než bez jídla a pití – neobejdou bez Boha, stává se sám Boží Syn pokrmem a nápojem. A to, co v 
našem životě působí normální strava: totiž že udržuje život, dává sílu, také radost a jiskru, to nám 
nadpřirozeným způsobem dává přijímání eucharistie: udržuje náš život až tak, že bude trvat věč-
ně, dává sílu mít rádi druhé, dává našemu vnitřnímu životu radost a jiskru Ducha svatého. Kdy-
koli jíme normální pokrm, ten se v nás mění v naše tělo. Naše tělo si přizpůsobí jídlo. Ale kdykoli 
přijímáme eucharistický pokrm, děje se něco opačného. Ježíš v eucharistii je živý, on je silnější – a 
on si přizpůsobí nás. Svatým přijímáním se stáváme Ježíši podobnými: Už nežijeme my, ale žije 
v nás on. Můžeme mít rádi, jako měl on. Můžeme lámat a dávat svůj život pro druhé jako on. 
Můžeme žít věčně jako on. Jako byl on bez hříchu, tak také my dostáváme sílu hříchu odolat. Ja-
ko bylo jeho tělo vzkříšeno, tak bude také naše. Díky eucharistii. 
 

Tento týden si připomínáme: 20. května  památku sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze   
  sv. Bernardina Sienského, kněze  
 21. května  sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a druhy, mučedníky  
 22. května  sv. Ritu z Cascie, řeholnici 
 25. května sv. Bedu Ctihodného, kněze a učitele církve 
  sv. Řehoře VII., papeže 
  sv. Marii Magdalénu de Pazzi, pannu  

 

Příští neděli bude 6. neděle velikonoční. Při bohoslužbě se budou číst tato čtení:  
1. čtení:  Skutky apoštolů, kap. 15, verš 1–2.22–29 
2. čtení:  Zjevení sv. Jana, kap. 21, verš 10–14.22–23 
Evang.: Jan, kap. 14, verš 23–29 
 

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. hod. 
V pátek po večerní mši svaté je půlhodinová tichá adorace  

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



 Tuto neděli 19. května: 
- Svatojánská sbírka na arcidiecézi 
- od 19.15 hod. v besídce příprava na 
biřmování 
- od 19.30 hod. modlitby chval v kryptě 



 V pondělí 20 května: 
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře 
pro mládež 
- od 19 hod. ve videosále Literatura a 
duchovní život  



 V úterý 21. května: 
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek 
- od 19 hod. v besídce zkouška chrámového 
sboru Cantores Cordis 



 Ve středu 22. května: 
- od 16 hod. v besídce příprava na první 
svaté přijímání a první svatou zpověď  
- od 19 hod. ve videosále společenství 
starší mládeže 
- od 19 hod. v  knihovně setkání 
Pastorační rady farnosti

 

 Ve čtvrtek 23. května: 

- od 17 hod. všechna náboženství 
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při 
úklidu kostela 
- od 19 hod. na faře setkání nově pokřtě-
ných 
- od  19 hod. ve videosále společenství 
mladší mládeže 
- od 20 hod. kontemplace v kryptě 



 V pátek 24. května: 
- Noc kostelů, pokud je někdo ochoten 
pomoci při její organizaci, nechť se přihlásí v 
sakristii



 V sobotu 25. května farní poutní zájezd.  
Sraz přihlášených zájemců je v 7.30 hod. 
vzadu za kostelem. 



 Příští neděli 26. května: 
- od 19.15 hod. v besídce příprava na 
biřmování 

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

dělní Rozhovory o víře 

 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: 19. a 26. 

května, dlouhodobá příprava 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, předpokládá paralelní do-

cházku 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. 

 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 

HOUKAL, J.: Mé všechno volá k Bohu. 
Autor poukazuje na sedm charakteristických 
rysů člověka a ukazuje, že každý z nich je-li 
domýšlen, „volá k Bohu“. Meditativní filoso-
ficko-teologický výklad je určen širokému 
kruhu vzdělané veřejnosti i nevěřícím. Rázem 
svého výkladu navazuje autor na tradici před-
stavenou u nás D. Peckou a S. Breitem. 
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