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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela  

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

17. prosince 2017  –  3. neděle adventní 
 

 
1. čtení: Izaiáš, kap. 61, verš 1–2a.10–11 

Radostí jásám v Hospodinu. 

Odpověď k žalmu: Velebí má duše Pána 

2. čtení: 1. list sv. Pavla Soluňanům, kap. 5, verš 16–24 
Ať si uchováte ducha neporušeného a duši i tělo neposkvrněné pro příchod 
našeho Pána. 

Evangelium: Jan, kap. 1, verš 6–8.19–28 
Mezi vámi stojí ten, koho vy neznáte. 
 

«Proto proroci, obdařeni od tohoto Slova prorockým charismatem, ohlašovali jeho příchod v lidském 

těle. Boží Slovo od samého počátku oznamovalo, že lidé Boha uvidí a že Bůh s nimi bude na zemi 

pobývat a rozmlouvat, že se ujme tvora, kterého stvořil, až mu přinese spásu, a že se mu dá poznat, 

že „nás zachrání z rukou všech, kdo nás nenávidí“, to jest vysvobodí od veškerého hříchu, a způsobí, 

„abychom mu zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života“ a aby člověk proniknut 

Božím Duchem vešel do slávy Otce. Proroci tedy předpovídali, že lidé uvidí Boha; jak to říká i sám 

Pán: „Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha“»                              SV. IRENEJ Z LYONU 

 

Tento týden si připomínáme: 21. prosince sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve 
 23. prosince sv. Jana Kentského, kněze 
 

Příští neděli bude 4. neděle adventní (večer: vigilie Narození Páně).   
1. čtení: 2. kniha Samuelova, kap. 7, verš 1–5.8b–12.14a.16 
2. čtení: list sv. Pavla Římanům, kap. 16, verš 25–27 
Evang.:  Lukáš, kap. 1, verš 26–38 

 

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 bude  
půlhodinová tichá adorace 

Všemohoucí Bože, očekáváme s vírou slavnost narození tvého Syna a prosíme tě: 
 dej nám svou milost, abychom se mohli radovat z naší spásy a vděčně tě chválit. 

Příležitost ke svátosti smíření je prodloužena: 
Pondělí až středa  od 7.30 do 8 hod. + od 17 do 18 hod. 
Čtvrtek a sobota  od 7.30 do 8 hod. + od 16 do 19 hod. 
Pátek  od 7.30 do 8 hod. + od 16 do 18 hod. 
 + od 19 do 20 hod. 
dále případně dle potřeby 
   

 



 V následujícím týdnu bude příležitost ke 
svátosti smíření rozšířena před večerní 
mši svatou následovně: pondělí a úterý již 
od 17 hod., středa až sobota již od 16 hod. 
(v pátek až do 20 hod.). Ostatní časy (a 
možnost individuální domluvy) zůstávají 
zachovány.  


 V pondělí 18. prosince: 
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře 
pro mládež.  

 

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


 Ve středu 20. prosince od 19 hod. ve 
videosále Teologický klub. 



 Ve čtvrtek 21. prosince: 
- od 17 hod. všechna náboženství 
- od 19 hod. v besídce společenství mladší 
mládeže 
- není 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 22. prosince: 
- od 6 hod. bude krom dvou obvyklých 
bohoslužeb od 6 hod rorátní mše svatá 
- od 20 hod. Česká mše vánoční Jakuba 
Jana Ryby.  


 V sobotu 23. prosince od 9 hod. prosíme o 
pomoc při předvánoční brigádě v našem 
kostele. Bude se stavět Betlém a vánoční 
stromky a také se bude uklízet.


 Pořádek vánočních a novoročních 

bohoslužeb je vyvěšen na samostatných 
plakátech a na našem webu.  


 Společenský večer naší farnosti se 
uskuteční v sobotu 13. ledna 2018 opět v sále 
Na Marjánce. Vstupenky je možné zakoupit 
po nedělních bohoslužbách, a to v těchto 
termínech: 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) strá-
vit jarní prázdniny společně na běžkách. Mís-
tem konání bude Mariánská v Krušných ho-
rách 
 Příprava na biřmování pro mládež speci-
fická příprava na biřmování bude probíhat o 
velikonočních nedělích večer, dlouhodobá pří-
prava se děje v rámci Rozhovorů o víře pro 
mládež 
 Předsvatodušní duchovní obnova pro 
starší děti a mládež od 11. do 13. května od 
pátku 11. do neděle 13. května v Jesenici u Ra-
kovníka pro biřmovance zároveň závěrečná 
část přípravy na biřmování  
 Biřmování v sobotu 19. května (vigilie 
slavnosti Seslání Ducha svatého) od 18 hodin 
v kostele 
 Příprava dětí na první svaté přijímání a 
první svatou zpověď předpokládá se účast na 
náboženství vlastní příprava bude probíhat od 
4. dubna každou středu od 16 hod. v modrém 
salonku 
 Sobotní výlety pro děti termíny jednotli-

vých výletů budou upřesněny 

Je do ledna 2018 uzavřena. 

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

www.srdcepane.cz  
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