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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela  

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

7. ledna 2018  –  svátek Křtu Páně 
 

1. čtení: Izaiáš, kap. 42, verš 1–4.6–7 
Hle, můj Služebník, v němž jsem si zalíbil. 

nebo: Izaiáš, kap. 55, verš 1–11 

Pojďte k vodě; poslouchejte, a naplní vás nový život! 

Odpověď k žalmu: Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu nebo: Budete vážit vodu s 
radostí z pramenů spásy 

2. čtení: Skutky apoštolů, kap. 10, verš 34–38 
Bůh ho pomazal Duchem svatým. 

nebo: 1. list sv. Jana, kap. 5, verš 1–9 
Duch, voda a krev. 

Evangelium: Marek, kap. 1, verš 6b–11 
Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení! 
 

Prokažme dnešního dne úctu Kristovu křtu a řádně oslavme tento svátek. Usilujte o úplné očiš-
tění a očišťujte se. Vždyť z ničeho jiného se Bůh neraduje tolik jako z nápravy a spásy člověka, 
jemuž jsou určena všechna Boží slova a tajemství.  Jako světlo hvězd světu buďte ostatním lidem 
živoucí silou, stojíce jako dokonalá světla vedle onoho velikého světla, zaplaveni světlem ne-
beským, ozářeni čistěji a jasněji Trojicí, jejíž jeden paprsek vyzařující z jediného Božství jste nyní 
částečně přijali v Kristu Ježíši, našem Pánu, jemuž buď sláva a moc na věčné věky.  Amen 
                                                                                                                          sv. Řehoř Naziánský 
Tento týden si připomínáme: 13. ledna sv. Hilaria, biskupa a učitele církve 
 

Příští týden bude 2. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:  
1. čtení: 1. kniha Samuelova, kap. 3, verš 3b.10–19 
2. čtení: 1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 6, verš 13c–15a.17–20 
Evang.:  Jan, kap. 1, verš 35–42 
 

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE 
Neděle: 9, 11, 18 hod. 
Pondělí až sobota: 8, 18 hod. 
Společně se modlíme růženec ve čtvrtek a v so-
botu v 17.30 hod.  
V pátek po večerní mši svaté je půlhodinová ti-
chá adorace 

Všemohoucí věčný Bože, tys slavnostně prohlásil, že Kristus je tvůj milovaný Syn,  
když na něj při křtu v řece Jordánu sestoupil Duch svatý; 

dej, ať všichni, které jsi přijal za syny a dal jim nový život z vody a z Ducha svatého, zůstávají v tvé lásce. 

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



 Tuto neděli 7. ledna: 
- od 19.15 hod. společenství žen na faře 
- modlitba chval v kryptě od 19.30 hod.  


 V pondělí 8. ledna od 18. 45 hod. v besídce 
Rozhovory o víře pro mládež. 


 V úterý 9. ledna: 
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při 
úklidu kostela 
- od 19 v modrém salónku zkouška kapely 
Hroši, není zkouška chrámového sboru 
Cantores Cordis. 


  Ve středu 10. ledna: 
- od 19 hod. ve videosále společenství 
starší mládeže.


 Ve čtvrtek 11. ledna: 
- od 17 hod. všechna náboženství 
- od  19 hod. ve videosále společenství 
mladší mládeže 
- od 19 hod. na faře setkání katechumenů 
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek 
- od 20 hod. kontemplace v kryptě. 


 V sobotu 13. ledna: 
- modlitební společenství žen na faře od 
8. 45 hod. 
- společenský večer naší farnosti v sále 
Na Marjánce. Poslední příležitost 
k zakoupení vstupenek je tuto neděli 7. ledna 
po všech bohoslužbách. Případný výtěžek z 
plesu a darů bude věnován na pořízení 
aparatury na dětské a mládežnické mše. 
Kontakt: Kristýna Němcová, tel.: 777 
821 159, e-mail: ples.srdcepane@centrum.cz 


 Příští neděli 14. ledna: 
- farní kafe se přesouvá na následující nedě-
li 21. ledna 

- po večerní mši svaté v besídce setkání 

Pastorační a ekonomické rady farnosti. 


 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 

Neděle 7. 1. 2018  18 h Evropské Vánoce 

CANTORES CORDIS 
řídí M. M. Ondrášová    varhany Ondřej Urban 

Slovinsko: Božji nam je rojen Sin (Ivan Zupan 1857–1900)  
Slovensko: Dobrý Pastier sa narodil (Anton Hlinka 1864–1938 / 
Jozef Chládek 1856–1928)  Polsko: Gdy śliczna Panna (poč. 18. 
stol., upr. Ján Čambál 1927–2010)  Anglie: Oh, Little Town of 
Bethlehem (Phillips Brooks 1835–1893 / Lewis H. Redner 1830–
1908) 

Půjčujeme v neděli od 10 do 11 h a ve středu od 16 do 18 

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

www.srdcepane.cz  
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