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Farní zprávy 
Římskokatolická farnosti u kostela  

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

23. června 2019  –  12. neděle v mezidobí 
 

1. čtení: Zachariáš, kap. 12, verš 10–11 
Budou hledět na toho, kterého probodli. 

Odpověď k žalmu: Po tobě žízní duše má, Bože, můj Bože! 

2. čtení: list sv. Pavla Galaťanům, kap. 3, verš 26–29 
Vy všichni, pokřtění v Krista, oblékli jste se v Krista. 

Evangelium: Lukáš, kap. 9, verš 18–24 
Ty jsi Boží Mesiáš. Syn člověka bude muset mnoho trpět. 

 
Z boku ukřižovaného Krista měla vzniknout církev. Z otevřeného boku se vyřinula krev s vodou, 
výkupné za naši spásu. Vytryskla z hlubin studnice Kristova srdce, aby dala svátostem církve moc 
vlévat život milosti a zároveň aby pro všechny, kdo žijí v Kristu, byla nápojem z živého pramene, 
tryskajícího do života věčného. Pospěš k tomuto prameni života a světla, duše Boha milující, ať 
jsi kdokoliv, a obrať se k němu s veškerou upřímností svého srdce: Ó nevýslovná kráso 
nejvyššího Boha, ó nejčistší jase věčného světla, živote v každém životě žijící a světlo v každém 
světle svítící a od nejprvnějšího rozbřesku udržující v plném lesku po všechny časy nejrůznější 
světla, jež září před trůnem tvého božství.                                                      sv. Bonaventura, biskup 
 
Tento týden si připomínáme: 24. června slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE 

 27. června sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa 
 28. června Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA 
 29. června slavnost SV. PETRA A PAVLA, apoštolů 
 

Příští neděli bude 13. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení: 
1. čtení: 1. kniha Královská, kap. 19, verš 16b.19–21 
2. čtení: list sv. Pavla Galaťanům, kap. 5, verš 1.13–18 
Evang.: Lukáš, kap. 9, verš 51–62 
 

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. 
V červnu je denně po večerní mši svaté (kromě 
výjimek) pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci 
Páně 

Svatý Bože, dej, ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě;                                                                     
vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o nás jako Otec a nikdy nás nepřestáváš vést. 

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



 Tuto neděli 23. června:
- od 11 hodin primiční mše svatá P. 
Václava Revendy, po něm jsou všichni 
zváni na raut do protilehlé školy



 V pondělí 24. června: 
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře 
pro mládež 



 V úterý 25. června: 
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek 
- od 19 hod. v besídce zkouška 
chrámového sboru 



 Ve středu 26. června: 
- od 19 hod. ve videosále Teologický 
klub 

 

 Ve čtvrtek 27. června: 

- od 17 hod. závěrečná náboženství 
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při 
úklidu kostela 
- od 19 hod. v knihovně společenství mla-
dší mládeže 



 V pátek 28. června: 

 Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova – 
poutní slavnost našeho kostela 



 Příští neděli 30. června: 

- Svatopetrská sbírka na bohoslovce  

- od 19.30 hod. modlitby chval v kryptě 


Po dobu letních prázdnin v měsíci 
červenci a srpnu odpadají všechny 
mimobohoslužebné aktivity, bohoslužebný 
pořádek zůstává nezměněn. Nebude 
vycházet farní zpravodaj v tištěné podobě, 
aktuální informace jsou zveřejňovány na 
webu a v nedělních ohláškách. 



Všem farníkům přejeme požehnaný a 

klidný čas prázdnin a dovolených. 

Provázejme se navzájem v modlitbách! 

Plán farních akcí pro děti a mládež na 
léto 2019 

 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 

Knihovna bude od 24. června po dobu letních 
prázdnin uzavřena 

 
Pátek 28. 6. 2019  18 h CANTORES CORDIS 

řídí M. M. Ondrášová  ~  varhany Lukáš Revenda 
Dietrich Buxtehude (1673?–1707): Cantate Domino  Heinrich 

Schütz (1585–1672): Alleluia  Dmitrij Stepanovyč Bortňanskij 

(1751–1825): Cor Jesu, melle dulcius  Stanislav Šebek (1925–

1984): Duše Kristova  Caspar Ett (1788–1847): Pange lingua 

  F. X. Haberl (1840–1910): Litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježí-
šovu 

~   ~   ~ 

Tímto vystoupením náš chrámový sbor zakončí svou 49. 
sezónu. Přes léto chceme nabrat nové síly, abychom odpoča-
tí mohli po prázdninách zase začít, a to v úterý 10. září 2019. 
Budeme rádi, když se k nám připojí další zájemci o sborový 
zpěv. Více se o nás dozvíte na www.cantorescordis.cz. 

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

www.srdcepane.cz 

http://www.srdcepane.cz/

