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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela 

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

1. ledna 2017  –  slavnost Matky Boží, Panny Marie 
 

1. čtení: 4. kniha Mojžíšova, kap. 6, verš 22–27 
Budou vzývat moje jméno nad izraelskými syny a já jim požehnám 

Odpověď k žalmu: Bože, buď milostiv a žehnej nám! 

2. čtení: list sv. Pavla Galaťanům, kap. 4, verš 4–7 
Bůh poslal svého Syna, narozeného ze ženy 

Evangelium: Lukáš, kap. 2, verš 16–21 
Nalezli Marii a Josefa i děťátko… Když uplynulo osm dní, dali mu jméno Ježíš 

 

Ale i vy, kdo jste uslyšeli a uvěřili, jste blahoslavení. Každá duše totiž, která uvěří, počíná a rodí 
Boží slovo i poznává jeho skutky. Nechť má každý člověk Mariinu duši, aby velebila Pána; nechť 
má každý člověk Mariina ducha, aby se z Boha radoval. I když podle těla je jen ona sama 
Kristovou matkou, přece je podle víry Kristus plodem všech. Každá duše totiž přijímá Boží 
slovo, jestliže neposkvrněna a prosta neřestí as neochvějnou svědomitostí střeží bezúhonnost. 
Každá duše, která dokáže být taková, velebí Pána, jako velebila Pána duše Mariina a její duch 
nalezl radost v Bohu, jenž přinesl spásu.                        sv. Ambrož 
 

Tento týden si připomínáme: 2. ledna památku sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, 
  biskupů a učitelů církve 

3. ledna Nejsvětější Jméno Ježíš 
6. ledna slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ  
7. ledna  sv. Rajmunda z Peňafortu, kněze 
 

Příští neděli bude Svátek Křtu Páně. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:  
1. čtení: Izaiáš, kap. 42, verš 1–4.6–7 
2. čtení: Skutky apoštolů, kap. 10, verš 34–38 
Evang.:   Matouš, kap. 3, verš 13–17 
 

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE 
Neděle 1. ledna: 9, 11, 18 hod. 
Pondělí až sobota: 8, 18 hod. 
Společně se modlíme růženec ve čtvrtek a v sobotu 
v 17.30 hod. 
Na tento pátek připadá 1. pátek v měsíci. Adorace 
bude ve čtvrtek půl hodiny po večerní mši svaté a 
v pátek od 17 do 17.50 hod. a půl hodiny po večerní 
mši svaté     

Bože, tys vyvolil blahoslavenou Pannu Marii za Matku Spasitele lidského pokolení;  

dej, ať poznáváme, že ta, která nám zrodila původce života, stále se za nás u něho přimlouvá. 

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je 
vždy půl hodiny před každou mší sva-
tou a během adorací 



 V pondělí 2. ledna: 
- vzhledem k poslednímu dni vánočních 
prázdnin nebudou Rozhovory o víře pro 
mládež 
- večer zve naše Farní charita Praha-
Vinohrady na vietnamsko-české setkání. 
Od 18 hod. bude mše svatá s účastí vietnam-
ských přátel a následně proběhne seznamo-
vací večer ve videosále, kdy se při vánočním 
pohoštění a krátkém programu dozvíme, jak 
se žije vietnamským křesťanům v Čechách, 
jak slaví Vánoce, a o možné případné spolu-
práci. Všichni zájemci (včetně mládeže) jsou 
srdečně zváni.  



 V úterý 3. ledna: 
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc 
při úklidu kostela 
- od 19 hod. v besídce zkouška chrámo-
vého sboru Cantores Cordis a v modrém 
salónku kapely Hroši. 



 Ve středu 4. ledna: 
- od 19 hod. ve videosále Teologický 
klub.  



 Ve čtvrtek 5. ledna: 
- od 17 hod. všechna náboženství   
- od 19 hod. modlitby matek v kryptě 
- od 19 hod. ve videosále společenství 
mladých 
- nekoná se setkání katechumenů 
- od 20 hod. v kryptě kontemplace 
v kryptě. 



 V pátek 6. ledna na slavnost Zjevení 
Páně:  
- se při obou mších bude rozdávat voda, 
kadidlo a křída 
- vzhledem k tomu, že je zároveň první 
pátek v měsíci, bude přede mší svatou 
hodinová adorace.  



 Příští neděli 8. ledna:  
- po ranní mši svaté od 10 hod. bude far-
ní kafe   

-  večerní mše svatá bude při příležitosti 
60. výročí od úmrtí Josipa Plečnika oběto-
vána za něj. Mše svaté se zúčastní slovinský 
velvyslanec a několik slovinských kněží 
- od 19 hod. ve videosále společenství 
žen 
- od 19.30 hod. modlitby chval v kryptě 
organizované naší mládeží.  



 Společenský večer naší farnosti se 

uskuteční 14. ledna v sále Na Marjánce. 
Příležitost k zakoupení vstupenek bude tuto 
neděli pouze po večerní mši svaté, poslední 
možnost ke koupi bude příští neděli 8. ledna. 
Případný výtěžek z darů bude věnován na 
opravu našeho kostela. 
Kontakt: ples.srdcepane@centrum.cz,  
739 248 754 Karolína Němcová 

Mariánská pouť do Filipova 2017. Odjezd autobu-
su bude dne 12. ledna ve 24 hod. od nového kos-
tela Neposkvrněného početí Panny Marie ve 
Strašnicích. Slavná mše svatá začíná ve 4 hodiny 
13. ledna. Cena zájezdu je 250 Kč. Je nutné se při-
hlásit na tel. 274 782 480 ing. Vlastislav Sixta  

Jarní prázdniny na běžkách od 12. do 18. 
března 2017. Nabídka (pro starší děti a mlá-
dež) strávit jarní prázdniny společně na běž-
kách od neděle 12. března (odpoledne) do 
soboty 18. března (odpoledne). Místem koná-
ní bude Mariánská v Krušných horách. 
Přihlášky a bližší informace na webu a u otce 
Jana.  

Knihovna bude do 5. ledna 2017 z technických 

důvodů uzavřena.  

Pátek 6. 1. 2017  18 h CANTORES CORDIS  
řídí M. M. Ondrášová    varhany Ondřej Urban 

Vyšebrodský rukopis (1410): Velebme vždy s veselím  14. 
stol.: Puer natus in Betlehem  Jiří Srnka (1907–1982): 
Koleda  John Stainer (1840–1901): The First Nowell 

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

www.srdcepane.cz  
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