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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti 

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

3. prosince 2017  –  1. neděle adventní 
 

1. čtení: Izaiáš, kap. 63, verš 16b–17.19b a kap. 64, verš 2b–7 
Kéž bys protrhl nebe a sestoupil! 

Odpověď k žalmu: Přijď, Pane, a vysvoboď nás! 

2. čtení: 1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 1, verš 3–9 
Čekáme, až přijde náš Pán Ježíš Kristus. 

Evangelium: Marek, kap. 13, verš 33–37 
Bděte: nevíte, kdy přijde pán domu. 
 

«Vždyť přece jako na něj čekali spravedliví a proroci v domnění, že se zjeví ze jejich dnů, tak i dnes 

touží každý věřící, aby jej směl uvítat ve své době, protože nezjevil den svého příchodu. Je tomu tak 

především z toho důvodu, aby se někdo nedomníval, že ten, jehož moci i panství podléhají rytmy a 

časy, je sám podroben osudu a hodině. Jak by tomu, kdo popsal známky svého příchodu, mohlo být 

skryto to, co sám ustanovil? Proto vylíčil svá znamení takovým způsobem, aby všechna pokolení i 

věky měly už od počátku důvod považovat za možné, že se jeho příchod uskuteční v jejich době» 

                                                                                                                                              (SV. EFRÉM) 
 

Tento týden si připomínáme:    4. prosince sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve 
6. prosince sv. Mikuláše, biskupa 
7. prosince památku sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 
8. prosince SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ 

POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU 
9. prosince sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina 
 

Příští neděli bude 2. neděle adventní. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení: 
1. čtení:  Izaiáš, kap. 40, verš 1–5.9–11 
2. čtení:  2. list sv. Petra, kap. 3, verš 8–14 
Evang.:  Marek, kap. 1, verš 1–8 

 

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. 
V pátek po večerní mši svaté je půlhodinová tichá 
adorace  

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. 

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření 
je vždy půl hodiny před každou mši sva-
tou a během adorací. V době adventní je 
před každou večerní mší sva-
tou prodloužena na tři čtvrtě hodiny 



 Minulou neděli proběhly volby do 
Pastorační rady farnosti. Zvoleni byli 
následující kandidáti Michaela Pávová, Lukáš 
Revenda, František Schneiberg, Michaela 
Šafárová a Bořivoj Tydlitát. Blahopřejeme. 
Příští neděli budou dojmenování další 
členové a všem členům budou osobně 
přednány jmenovací dekrety. 



 Tuto neděli 3. prosince (1. neděle adventní): 
- při mších svatých v 9, 11 i v 18 hod. 
žehnání adventních věnců 
- Mikulášská sbírka na bohoslovce 
- po obou dopoledních mších svatých  bude 
možnost zakoupit si za dobrovolný příspěvek 
vánoční přání a ozdoby, výtěžek z prodeje 
je určen na podporu misií 
- od 14 hod. benefiční koncert Národ 
dětem 
- večerní mši svatou od 18 hod. doprovodí 
chlapecký sbor Pueri Gaudentes 
- od 19. 15 hod. na faře společenství žen. 



 V pondělí 4. prosince: 
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře 
pro mládež 
- od 19.30 hod. koncert Matematicko-
fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. 

 

 V úterý 5. prosince: 
- od 9 hod. v besídce setkání seniorů  
-  po večerní mši svaté od cca 18.45 hod, 
kterou doprovodí kapela Hroši, Mikulášská 
pro děti. Rodiče prosíme, aby balíčky pro 
děti opatřené cedulkou se jménem, donesli 
do sakristie přede mší svatou anebo 
bezprostředně po jejím skončení (nikoliv 
během mše svaté) 
- není úklid kostela 
- od 19 v besídce zkouška chrámového 
sboru Cantores Cordis a v modrém salónku 
kapely Hroši. 



 Ve středu 6. prosince od 19 hod. ve 
videosále Teologický klub. 



 Ve čtvrtek 7. prosince: 
- od 17 hod. všechna náboženství 
- od 19 hod. v besídce společenství mladší 
mládeže 
- od 19 hod. na faře setkání katechumenů 
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek 
- od 19 hod. v modrém salonku seminář o 
duchovním životě a kontemplaci, na který 
naváže od 20 hod. kontemplace v kryptě. 



 V pátek 8. prosince od 6 hod. bude krom 
dvou obvyklých bohoslužeb od 6 hod 
rorátní mše svatá.



 V sobotu 9. prosince bude od 14 hod. 
Adventní duchovní obnova pro farnost. 
Obnovu povede P. Josef Prokeš. 



 Příští neděli 10. prosince (2. neděle adventní): 
- od 10 hod. farní kafe 
- od 15 hod. Adventní koncert pořádaný 
nadačním fondem Karla Hartiga   
- od 16 hod. farní akademie s přednáškou 
Pavla Fischera „Křesťané a politika“. 
Přednášející je bývalý pracovník kanceláře 
prezidenta Václava Havla, diplomat a jeden z 
kandidátů pro prezidentskou volbu. 



 Společenský večer naší farnosti se 
uskuteční v sobotu 13. ledna 2018 opět v sále 
Na Marjánce. Vstupenky bude možné 
zakoupit od prosince po všech nedělních 
bohoslužbách, a to v těchto termínech: 3., 
10. a 17. prosince 2017 a 7. ledna 2018. 
Případný výtěžek z plesu a darů bude 
věnován na pořízení aparatury na dětské a 
mládežnické mše. Kontakt: Kristýna Němcová 

ples.srdcepane@centrum.cz, 777  821  159 

Výhled farních akcí pro děti a mládež na jaro 
2018 
 Jarní prázdniny na běžkách od 4. do 10. 
února nabídka (pro starší děti a mládež) strávit 
jarní prázdniny společně na běžkách. Místem 
konání bude Mariánská v Krušných horách 
 Příprava na biřmování pro mládež specific-
ká příprava na biřmování bude probíhat o veli-
konočních nedělích večer, dlouhodobá příprava 
se děje v rámci Rozhovorů o víře pro mládež 

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

www.srdcepane.cz  
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