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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela  

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

24. prosince 2017  –  4. neděle adventní / vigilie Narození Páně 
 

1. čtení: 2. kniha Samuelova, kap. 7, verš 1–5.8b–12.14a.16 
Království Davidovo potrvá před Hospodinem navěky. 

Odpověď k žalmu: Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech 

2. čtení: list sv. Pavla Římanům, kap. 16, verš 25–27 
Tajemství, které bylo skryté od věčných časů, je dnes zřejmé. 

Evangelium: Lukáš, kap. 1, verš 26–38 
Počneš a porodíš syna. 
 

Nejmilejší, náš Spasitel se dnes narodil. Radujme se! Kde se slaví narozeniny života, tam není 
dovoleno nechávat místo pro smutek. Tento život, když nás zbavil strachu ze smrtelnosti, přináší 
nám radost ze slíbené věčnosti. Nikdo není vylučován z účasti na tomto nadšení, všichni mají 
tentýž společný důvod k radosti; neboť náš Pán, přemožitel hříchu a smrti, nikoho sice neshledal 
bez viny, ale přišel, aby všechny vysvobodil. Nechť plesá svatý, blíží se k palmě vítezství. Nechť 
se raduje hříšník, nabízí se mu milost. Nechť se vzchopí pohan, je volán k životu.    sv. Lev Veliký 
 

Tento týden si připomínáme:  25. prosince slavnost NAROZENÍ PÁNĚ 
  26. prosince svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 
  27. prosince svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 
  28. prosince svátek svatých Mláďátek, mučedníků 
 

Příští neděli bude svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Budou se číst tato čtení:  
1. čtení: kniha Sirachovcova, kap. 3, verš 3–7.14–17a (řec. 2–6.12–14) 

nebo: 1. kniha Mojžíšova, kap. 15, verš 1–6 a kap. 21, verš 1–3 
2. čtení: list sv. Pavla Kolosanům, kap. 3, verš 12–21 

nebo: list Židům, kap. 15, verš 8.11–12.17–19 
Evang.:  Lukáš, kap. 2, verš 22–40 
 

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE 
Neděle 24. prosince :   9, 11, 16, 24 hod. 
Pondělí 25. prosince:   9, 11, 18 hod. 
Úterý 26. prosince:     9, 18 hod. 
Středa 27. až sobota 30. prosince:   8, 18 hod. 

Společně se modlíme růženec ve čtvrtek v 17.30 
hod. 
V pátek po večerní mši sv. bude půlhodinová tichá adorace 
Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší sv. a během adorací 

Prosíme tě, Bože, vlej nám do duše svou milost, abychom stále hlouběji prožívali tajemství našeho vykoupení, a dej,  
ať nás všechny, kteří jsme z andělova zvěstování poznali, že se tvůj Syn stal člověkem,  

jeho umučení a kříž přivede k slávě vzkříšení. 

Kostel bude otevřen: 
neděle 24. prosince od 14 do 16 hod.  
25. a 26. prosince odpoledne od 15 hodin 
27. prosince až 1. 1. odpoledne od 16 hod. 



 V pondělí 25. prosince: 
- od 16 hod. Česká mše vánoční Jakuba 
Jana Ryby pod vedením Václava Revendy. 

 

 V úterý 26. prosince: 
- mši svatou od 9 hod. doprovodí chrámový 
sbor Cantores Cordis. 


 O Vánocích odpadají pravidelné farní 
mimobohoslužebné aktivity.  Pravidelný 
farní program začne úterkem 2. ledna. 


 Pořádek vánočních a novoročních 
bohoslužeb je vyvěšen na samostatných 
plakátech a na našem webu.


 Ve čtvrtek 28. prosince: 
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek. 


 Příští neděli 31. prosince: 
- při dopoledních mších svatých budou 
moci manželé obnovit své manželské sliby 
- mše svatá na poděkování s prosbou o 
Boží pomoc do nového roku bude 
v obvyklém čase, tj. od 18 hod. 


 Srdečně děkujeme všem, kteří jakkoli 
pomohli a pomohou k oslavě vánočních 
svátků v naší farnosti. Dík patří zvlášť těm, 
kteří pomohli při vánoční brigádě. 


 V úterý 2. ledna bude mše svatá v 18 hodin 
s účastí vietnamského katolického společen-
ství z Prahy-Kunratic. Poté následuje přátel-
ské posezení v besídce. Přijďte poznat naše 
vietnamské bratry a sestry ve víře. Příspěvky 
ke společnému stolu jsou vítány. 


 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: 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 


 Srdečně zveme všechny farníky i ostatní 
zájemce na prezentaci návrhu nového oltá-
ře pro náš kostel, která se za účasti jeho au-
torů, architektů Josefa Pleskota a Norberta 
Schmidta uskuteční ve čtvrtek 18. ledna od 19 
hod. v kostele. 

 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 specifická 
příprava na biřmování bude probíhat o velikonoč-

ních nedělích večer, dlouhodobá příprava 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 Rakovníka pro biř-
movance zároveň závěrečná část přípravy na biř-
mování  
 Biřmování v sobotu 19. května (vigilie slavnos-
ti Seslání Ducha svatého) od 18 hodin v kostele 
 Příprava dětí na první svaté přijímání a první 
svatou zpověď předpokládá se účast na nábožen-
ství vlastní příprava bude probíhat od 4. dubna 
každou středu od 16 hod. v modrém salonku 
 Sobotní výlety pro děti termíny jednotlivých 

výletů budou upřesněny 

Úterý 26. 12. 2017  9 h   CANTORES CORDIS 
řídí M. M. Ondrášová    varhany Ondřej Urban 

John Francis Wade (1711–1786): Adeste fideles  Otto 
Albert Tichý (1890–1973): Krásná Panna  lidová, upr. P. 
Karel Bříza: Co se tak svítí v Betlémě  P. Karel Bříza 
(1926–2001): Děťátko se nám narodilo 

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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