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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela  

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

2. června  2019  –  7. neděle velikonoční 
den modliteb za sdělovací prostředky 

 

1. čtení: Skutky apoštolů, kap. 7, verš 55–60 
Vidím Syna člověka, jak stojí po Boží pravici. 

Odpověď k žalmu: Aleluja, aleluja, aleluja nebo: Zpívejme Hospodinu, králi věčné slávy 

2. čtení: Zjevení sv. Jana, kap. 22, verš 12–14.16–17.20 
Přijď, Pane Ježíši! 

Evangelium: Jan, kap. 17, verš 20–26 
Ať všichni jsou jedno! 
 

Eucharistický způsob života. Minule jsme mluvili o tom, že Ježíš zůstává s námi v proměněném chlebě a víně. 
Dnešním tématem je, jak my můžeme žít eucharistickým způsobem života. Ježíš řekl při Poslední večeři dva-
krát: „Toto konejte“! Řekl to nejprve poté, co svým učedníkům podal k jídlu své tělo a krev. Řekl to podruhé, 
když jim umyl nohy. Vyslyšet tento jeho příkaz, konat to, co on si přál, znamená samozřejmě slavit mši svatou. 
Znamená to ale také svým životem žít naplňovat to, co mše znamená. Při bohoslužbě v kostele se používá 
chléb náš vezdejší, každodenní chléb: Také to, co konáme ve všední den, můžeme žít jako Bohoslužbu, službu 
Bohu. Při mši se chléb a víno obětují v modlitbě chvály: Své každodenní záležitosti můžeme pojmout jako 
obětní dar pro našeho Boha a chválit v nich jeho jméno. Proměněný chléb se ve mši láme a rozdává: Každý 
den můžeme my lámat svůj život do množství povinností a protichůdných vztahů. Eucharistie do nás vlévá 
Boží lásku: Touto láskou, kterou ve svatém přijímání dostáváme, můžeme mít my rádi lidi okolo nás. V eucha-
ristii Kristus zůstává přítomen i po skončení mše: Každý den můžeme mít radost, že ti, kdo se potkávají s 
námi, mohou se skrze nás setkat s Ježíšem. Ke svatému přijímání přicházíme vždy jako chudí, kteří si nemohou 
nic zasloužit, a které Bůh přesto sytí eucharistickým chlebem. Eucharistický způsob života je, že my s podob-
nou velkorysostí, jakou má Bůh k nám, přistupujeme k těm, kdo se nám nijak nemohou odvděčit, kdo jsou 
potřební, anebo otravní či chudí. 

 

Tento týden si připomínáme: 3. června  památku sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků 
 5. června  památku sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka 
 6. června  sv. Norberta, biskupa 
 

Příští neděli bude Slavnost Seslání Ducha Svatého. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení: 
1. čtení: Skutky apoštolů, kap. 2, verš 1–11 

2. čtení: 1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 12, v. 3b-7.12-13 nebo: list sv. Pavla Římanům, kap. 8, v. 8-17 

Evang.:  Jan, kap. 20, verš 19–23 nebo: Jan, kap. 14, verš 15–16.23b–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. 
Na tento pátek připadá první pátek v měsíci. 
V červnu je denně po večerní mši svaté pobož-
nost k Nejsvětějšímu Srdci Páně se svátostným požehnáním (kromě výjimek) 

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

 
 



 Minulou neděli se při sbírka na pomoc 
křesťanům v zemích Blízkého východu 
vybrala částka 42.050 Kč. 

 

 Tuto neděli 2. června: 
- od 19.30 hod. modlitby chval v kryptě 



 V pondělí 3. června: 
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře 
pro mládež 
- od 19 hod. ve videosále Literatura a 
duchovní život 



 V úterý 4. června: 
- od 19 hod. ve videosále kurzy beta  
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek 
- od 19 hod. v besídce zkouška sboru 


 Ve středu 5. června: 
- od 16 hod. v besídce příprava na první 
svaté přijímání a první svatou zpověď  
- od 19 hod. ve videosále společenství 
starší mládeže 

 

 Ve čtvrtek 6. června: 

- od 17 hod. všechna náboženství 
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při 
úklidu kostela 
- od  19 hod. v knihovně (!) společenství 
mladší mládeže 
- od 19.15 hod. ve videosále pokračování 
svatodušní novény s jáhnem Milošem 



 V pátek 7. června je první pátek v měsíci 
s obvyklým programem. 



 V sobotu 8. června při mši svaté od 18 hod. 
(vigilie slavnosti Seslání Ducha Svatého) 
bude v naší farnosti biřmování. Svátost 
bude udělovat biskup Karel Herbst. 
Provázejme naše biřmovance modlitbou.



 Příští neděli 9. června: 
- od 10 hod. v besídce farní kafe 
- od 19.15 hod. na faře společenství žen  
- od 19.30 hod. modlitby chval v kostele 

Kněžské svěcení Václava Revendy 
proběhne v sobotu 22. června od 10 hodin 
v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. 
Srdečně Vás zveme též na primiční mši 
svatou, kterou P. Václav Revenda bude 
sloužit v neděli 23. června od 11 hodin 
v našem kostele. 

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

   dělní Rozhovory o víře 

 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 svatá zpověď bude v pátek 14. 

června od 19 hod.  

 První svaté přijímání v neděli 16. června, 

při mši svaté od 11 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 

KEMPENSKÝ, Tomáš: Čtyři Knihy o 
následování Krista. Přel. J. Pernikář. Brno, 
Cesta 2008. 279 s. Ve 14. stol. vznikla 
proslulá devotio moderna, hnutí obnoveného 
augustinismu, jejímž dědictvím je tato knížka. 
Po Písmě svatém je to nejrozšířenější kniha 
na světě. V kostce podává návod k moderní 
zbožnosti, což znamená odpoutání se od 
světa – zvítězit nad ním.                       B 777 
RENČ, Václav: Pražská legenda. Legenda 
věnovaná stržení Mariánského sloupu a 
Panně Marii vznikla úplně bez tužky a papíru 
v hlavě básníka- vězně, který ji recitoval svým 
druhům v utrpení.                                 V 251 
Půjčujeme ve středu od 16 do 18 h a v neděli od 10 do 11 h 

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

www.srdcepane.cz 

http://www.srdcepane.cz/

