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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti 

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

29. listopadu 2015  –  1. neděle adventní 
 

1. čtení: Jeremiáš, kap. 33, verš 14–16 
Vzbudím Davidovi zákonitý výhonek. 

Odpověď k žalmu: K tobě, Hospodine, pozvedám svou duši 

2. čtení: 1. list sv. Pavla Soluňanům, kap. 3, verš 12 až kap. 4, verš 2 
Ať Pán posilní vaše srdce, až přijde Kristus. 

Evangelium: Lukáš, kap. 21, verš 25–28.34–36 
Blíží se vaše vykoupení. 
 

«Krista čtvero příští / Písmo svaté jistí: / nejprvnější v těle, / druhé v duši celé, / třetí při skonání, / 
čtvrté o vzkříšení. // Proč nejprv přišel k nám / a narodil se nám, / praví svaté Čtení: / by kázal spase-
ní, / k pokání nás volal, / mnohé uzdravoval. // Druhý příchod jeho / do srdce lidského: / mocí svého 
slova / nás utvořit znova; / tluče u tvých dveří, / každý mu otevři. // Třetí příchod čeká / při smrti 
člověka: / proto velí bdíti / a střízlivě žíti, / neboť člověk neví, / kdy se smrt dostaví. // Čtvrtý příchod 
bude, / až den soudný přijde: / v onu slavnou dobu / vstanou mrtví z hrobu; / tu by rád nejeden / 
skryl se před svým Pánem. // Proto se připravme, / špatnosti se zbavme: / v svatém obcování / a 
v pravém pokání / v modlitbách trvejme, / tak Pána čekejme» (Lukáš Pražský) 

 
Tento týden si připomínáme: 30. listopadu svátek sv. Ondřeje, apoštola 
    1. prosince  sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka 
    3. prosince památku sv. Františka Xaverského, kněze 
    4. prosince sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve 

 

Příští neděli bude 2. neděle adventní. Při bohoslužbách se budou čist tato čtení:  
1. čtení: Baruch, kap. 5, verš 1–9 
2. čtení: list sv. Pavla Filipanům, kap. 1, verš 4–6.8–11 
Evang.:  Lukáš, kap. 3, verš 1–6 

 

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE 

Neděle: 9, 11, 18 hod. 
Pondělí až čtvrtek: 8, 18 hod. 
Pátek: 6 (rorátní), 8, 18 hod. 
Sobota: 8, 18 hod. 
Společně se modlíme růženec ve čtvrtek a v sobotu 
v 17.30 hod. 

Příležitost ke sv. zpovědi je půl hodiny před každou 
mší sv. (před večerní ¾ hod.), během adorací nebo 
dle domluvy s knězem 

Všemohoucí Bože, očekáváme příchod našeho Pána Ježíše Krista a prosíme tě: posiluj naši vůli, ať konáme spravedlivé skutky 
a připravujeme se na setkání s ním, abychom v den soudu stáli po jeho pravici a vešli do nebeského království. 

Ve čtvrtek je večerní mše sv. zakončena společ-
nými nešporami 

V pátek po večerní mši svaté je půlhodinová 
tichá adorace 

 



Tuto neděli 29. listopadu:
- bude po obou dopoledních mších svatých 
možnost zakoupit si za dobrovolný příspě-
vek vánoční přání a ozdoby, výtěžek z 
prodeje je určen na podporu misií 
- po obou dopoledních mších svatých je 
rovněž otevřen prodejní stánek s knihami  
- od 15.30 hod. Vás zveme na Adventní 
koncert organizovaný Nadačním fondem 
Karla Hartiga 
- od 20 hod. se koná v kryptě modlitba chval 
organizovaná naší mládeží. 



V pondělí 30. listopadu:  
- od 18.45 hod. pokračují v besídce pravi-
delné Rozhovory o víře s otcem Janem pro 
mládež 
- od 19 hod. ve videosále další přenáška ot-
ce Petra z cyklu Literatura a duchovní ži-
vot.  



V úterý 1. prosince:  
-  po večerní mši svaté prosíme o pomoc při 
úklidu kostela    
- od 19 hod. zkouška chrámového sboru 
Cantores Cordis.  

 

Ve středu 2. prosince: 
- bude mše svatá v 18 hod. rytmická a po ní 
od 19 hod. ve videosále společenství  starší 
mládeže.  



Ve čtvrtek 3. prosince: 
- od 17 hod. do 18 hod. pokračují všechna 
náboženství   
-  od 19 hod. ve videosále se sejde spole-
čenství mladší mládeže  
- od 19 hod. v kryptě se konají modlitby za 
děti a vnoučata 
- od 19.30 hod na faře se koná další setkání 
katechumenů s otcem Petrem na faře 
- ve 20 hod bude pravidelná čtvrteční kon-
templace v kryptě. 

V pátek 4. prosince bude mše svatá s rorá-
ty od 6 hod. ráno. Mše svaté v 8 a 18 hod. budou 

podle pravidelného pořádku.  


V sobotu 5. prosince od 15:30 hod. bude v 
kostele probíhat opět Mikulášská pro děti. 
Těšit se můžete na scénku, písničky, „čerty“, 
anděly a rozdávání dárků. Rodiče prosíme, aby 
opatřili dárek cedulkou se jménem a donesli do 
sakristie nejlépe den předem.  



Příští neděli 6. prosince bude: 
- Mikulášská sbírka na bohoslovce 
- po obou dopoledních mších svatých otevřen 
prodejní stánek s knihami 
- mše svatá v 11 hod. pro rodiny s dětmi 
- od 16 hod. benefiční koncert Českého žes-
ťového Collegia pro nadaci Národ dětem  



Po celou dobu adventní bude rozšířena 
pravidelná příležitost ke svátosti smíření: 
Před každou večerní mší svatou je čas pro-
dloužen na ¾ hodiny, v předvánočním týdnu 
bude ještě delší, ostatní časy zůstávají zacho-
vány. 



Adventní duchovní obnova pro farnost 
bude v sobotu 19. prosince od 14 hod. Povede 
ji P. Dr. Benedikt Mohelník OP.  



Společenský večer naší farnosti se usku-
teční 16. ledna 2016. Vstupenky budou v 
prodeji od prosince. 



Jarní prázdniny na běžkách: nabídka pro 
starší děti a mládež strávit jarní prázdniny spo-
lečně na běžkách od neděle 28. února (odpoled-
ne) do soboty 5. března (odpoledne). Zájemci 
nechť se přihlásí co nejdříve otci Janovi. 

TOMÁŠ AKVINSKÝ: Otázky o ctnostech. Láska 
a naděje. Teologické ctnosti představují pro To-
mášovo myšlení významné téma. Návrat ke ctnostem 
je dnes vysoce aktuální výzvou a studium Tomášových 
textů se v tomto ohledu jeví jako dobrý začátek.  

VYTISKL OTOKAR FASTER, VINOHRADSKÁ 28, 120 00 PRAHA 2, tel/fax/zázn. 222 517 634, mob. 604 438 141, e-mail tisk.faster@seznam.cz,, www.tisk-faster.com  

Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně 
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