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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela  

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

28. července 2019  –  17. neděle v mezidobí 
 

1. čtení: 1. kniha Mojžíšova, kap. 18, verš 20–32 
Nechť se nezlobí můj Pán a dovolí mi mluvit. 

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

2. čtení: list sv. Pavla Kolosanům, kap. 2, verš 12–14 
Bůh nás oživil zároveň s Kristem. Odpustil nám všecky hříchy. 

Evangelium: Lukáš, kap. 11, verš 1–13 
Proste, a dostanete. 

 
Tento týden si připomínáme: 29. července památku sv. Marty 

30. července sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve 
31. července památku sv. Ignáce z Loyoly, kněze 

1. srpna památku sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a  
 učitele církve 
2. srpna sv. Eusebia z Vercelli, biskupa 

a sv. Petra Juliána Eymarda, kněze 
 

Příští neděli bude 18. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení: 
1. čtení: kniha Kazatel, kap. 1, verš 2 a kap. 2, verš 21–23 
2. čtení: list sv. Pavla Kolosanům, kap. 3, verš 1–5.9–11 
Evang.: Lukáš, kap. 12, verš 13–21 
 

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.  

Bože, od tebe je všechna síla a svatost, ty jsi ochráncem všech, kdo v tebe doufají;                                       
skloň se k nám, dej nám správné poznání a veď nás,  

ať věcí stvořených užíváme tak, aby nás už nyní přiváděly k tomu, co je věčné. 

 
 

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl 
hodiny před každou mší svatou, během adorací 
nebo dle domluvy s knězem 
 
 



 

 Otec Jan bude nepřítomen do soboty 3. 
srpna (výprava s mládeží).  

 
 Ve čtvrtek 1. srpna po večerní mši svaté 
prosíme o pomoc při úklidu kostela. 

 
 Po dobu letních prázdnin v měsících 
červenci a srpnu odpadají všechny 
pravidelné mimobohoslužebné aktivity, 
bohoslužebný pořádek zůstává 
nezměněn. Nebude také 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! 

Je v červenci a srpnu uzavřena. 

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

www.srdcepane.cz 
 
 
 

http://www.srdcepane.cz/

