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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela  

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

16. června 2019  –  slavnost Nejsvětější Trojice 
 

1. čtení: kniha Přísloví, kap. 8, verš 22–31 
Dříve než povstala země, byla počata Moudrost. 

Odpověď k žalmu: Buď veleben Hospodin nyní i navěky 

2. čtení: list sv. Pavla Římanům, kap. 5, verš 1–5 
K Bohu máme přístup skrze Krista v lásce, která je nám vlita skrze Ducha svatého 

Evangelium: Jan, kap. 16, verš 12–15 
Všechno, co má Otec, je moje; Duch svatý z mého vezme a vám to oznámí 
 

Eucharistie a život věčný. Minule jsme mluvili o tom, že můžeme žít eucharistickým způsobem života. 
V dnešním posledním zamyšlení zmíníme, že eucharistie je přípravou na život věčný. Když Ježíš při 
Poslední večeři podal svým učedníkům kalich se svou krví, řekl jim také, že už nebude pít z plodu révy, 
dokud nepřijde Boží království. My při každé mši po proměňování voláme: „Tvou smrt zvěstujeme, 
tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme.“ Každé slavení eucharistie nás připravuje na věčnou 
hostinu v nebeském království, o níž Ježíš tak často hovořil ve svých podobenstvích. Eucharistie nás 
učí, že Boží blízkost a lásku, kterou nyní můžeme vnímat jen pomocí symbolů a znamení, jednou zaži-
jeme tváří v tvář. To je křesťanská naděje, to je zdroj naší vytrvalosti a houževnatosti. Jestliže chodíme 
na mši a věříme, že kdo jí Kristovo tělo a pije jeho krev, má život věčný, pak se na správnou příčku 
hodnot a prožívání dostávají naše osobní i rodinné radosti a starosti, ale i politické či ekologické pro-
blémy soudobého světa. To proto, že v eucharistii jsou chléb a víno zcela proniknuty Boží mocí, takže 
jsou tělem a krví Krista. A my věříme a očekáváme, že až Kristus znovu přijde, bude „všechno ve 
všem“. To znamená, že podobným způsobem jako eucharistii pronikne a promění všechno stvoření a 
každého člověka. Tento viditelný svět je dočasný a všechno pomíjí. Ale Ježíš Kristus, který za nás dal 
své tělo a prolil krev, je věčný. 
 

Tento týden si připomínáme: 19. června sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa  
   sv. Romualda, opata 
 20. června Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ 
 21. června památku sv. Aloise Gonzagy, řeholníka 
 22. června sv. Paulína Nolánského, biskupa  
  sv. Jana Fishera, biskupa, a Tomáše Mora, mučedníky 
 

Příští neděli bude 12. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení: 
1. čtení:  Zachariáš, kap. 12, verš 10–11 
2. čtení:  list sv. Pavla Galaťanům, kap. 3, verš 26–29 
Evang.:  Lukáš, kap. 9, verš 18–24 
 

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE 
Neděle: 9, 11, 18 hod. 
Pondělí až sobota: 8, 18 hod. 
V červnu je denně po večerní mši svaté pobožnost  
k Nejsvětějšímu Srdci Páně se svátostným požehnáním (kromě výjimek) 

 

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



 Tuto neděli 16. června: 
- od 10.30 hod. nácvik ministrantů  
- při mši svaté především pro rodiny 
s dětmi od 11 hod. první svaté přijímání 
dětí naší farnosti 



 V pondělí 17. června: 
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o 
víře pro mládež 



 V úterý 18. června: 
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek 
- od 19 hod. v besídce zkouška sboru 



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

 

 Ve čtvrtek 20. června: 

- Slavnost Těla a Krve Páně 
- dětem nabízíme možnost společné 
účasti na hlavní pražské bohosluž-
bě a eucharistickém průvodu od 17 
hod. v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtě-
cha. Sraz bude v 15.45 hod. v zahrádce 
našeho kostela, návrat kolem 20 hod. tam-
též 
- odpadají všechna náboženství   
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při 
úklidu kostela 



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. 



 Kdo by chtěl přinést něco 

k občerstvení po primici, nechť to 

donese v sobotu po večerní mši svaté do 

zázemí kostela. 


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

dělní Rozhovory o víře 

 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 

Půjčujeme ve středu od 16 do 18 h a v neděli od 10 do 

11 h 

 
Čtvrtek 20. 6. 2018  18 h CANTORES CORDIS 

řídí M. M. Ondrášová  ~  varhany Ondřej Urban 
Heinrich Schütz (1585–1672): Alleluia  Marty Haugen (*1950): 
Amen  sv. Efrém Syrský (~306–373): Nebeský chléb dal nám 
Pán  Petr Chaloupský (*1964): O salutaris hostia  Mikuláš 
Schneider-Trnavský (1881–1958): Klaním se ti vroucně  Lo-
renzo Perosi (1872–1956): O sacrum convivium  Wolfgang 
Amadeus Mozart (1756–1791) / Josef Gruber (1855–1933): Ave 
verum corpus  Dmitrij Stepanovyč Bortňanskij (1751–1825): 
Těbje pajom  Caspar Ett (1788–1847): Pange lingua 

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