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Farní zprávy 
římskokatolické farnosti u kostela  

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

2. prosince 2018  –  1. neděle adventní 
 

1. čtení: Jeremiáš, kap. 33, verš 14–16 
Vzbudím Davidovi zákonitý výhonek. 

Odpověď k žalmu: K tobě, Hospodine, pozvedám svou duši 

2. čtení: 1. list sv. Pavla Soluňanům, kap. 3, verš 12 až kap. 4, verš 2 
Ať Pán posilní vaše srdce, až přijde Kristus. 

Evangelium: Lukáš, kap. 21, verš 25–28.34–36 
Blíží se vaše vykoupení. 

 

«Hleďte, nejmilejší, nastává doba slavná, slavnostní, a jak praví Duch svatý, doba příhodná: den spá-

sy, pokoje a smíření. Doba, po níže horoucně toužili s tolika prosbami a úpěnlivým vzdechy dávní 

patriarchové a proroci, až jí konečně uzřel s překypující radostí spravedlivý Simeon. Doba, kterou 

vždy slavnostně slavila církev. A tak ji máme i my prožít se zbožnou myslí, navěky nepřestávajíce 

chválit věčného Otce a děkovat mu za jeho milosrdenství, které nám prokázal skrze toto tajemství 

příchodu svého jednorozeného Syna; poslal totiž z nesmírné lásky k nám hříšným toho, který nás měl 

vysvobodit z tyranství a nadvlády satana, pozvat nás do nebe, uvést nás do nebeských příbytků, uká-

zat nám samu pravdu, naučit nás pravému mravnímu řádu, sdělit nám základy ctností, obohatit nás 

poklady své milosti a přijmout nás posléze za své syna dědice věčného života»       SV. KAREL BOROMEJSKÝ 

 

Tento týden si připomínáme:  3. prosince památku sv. Františka Xaverského, kněze 
 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 
 

Příští neděli bude 2. neděle adventní. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení: 
1. čtení: Baruch, kap. 5, verš 1–9 
2. čtení:  list sv. Pavla Filipanům, kap. 1, verš 4–6.8–11 
Evang.:  Lukáš, kap. 3, verš 1–6 
 

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE 
Neděle: 9, 11, 18 hod. 
Pondělí až čtvrtek a sobota: 8, 18 hod. 
Pátek:  6 (rorátní), 8, 18 hod.  
Společně se modlíme růženec ve čtvrtek a v so-
botu v 17.30 hod.  
Na tento pátek připadá první pátek v měsíci 

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 svatou a 
během adorací. V době adventní je před 
každou večerní mší svatou prodloužena 
na tři čtvrtě hodiny. 



 Tuto neděli 2. prosince (1. neděle adventní): 
- proběhne 4. účelová sbírka na náš nový 
oltář (poslední) 
- při mších svatých v 9, 11 i v 18 hod. 
žehnání adventních věnců 
- od 15 hod. Adventní koncert 
pořádaný nadačním fondem Karla Hartiga 
- od 19.30 hod. v kryptě modlitby chval. 

 
 V pondělí 3. prosince: 
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře 
pro mládež 
- od 19 hod. ve videosále Literatura a 
duchovní život. 

 

 V úterý 4. prosince: 
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při 
úklidu kostela 
- od 19 hod. v modrém salonku zkouška 
kapely Hroši, v besídce zkouška sboru 
Cantores Cordis. 



 Ve středu 5. prosince: 
- od 19 hod. ve videosále společenství 
starší mládeže. 



Ve čtvrtek 6. prosince: 
- od 17 hod. všechna náboženství 
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek 
- od 19 hod. na faře setkání katechumenů 
- od 19 hod. ve videosále společenství 
mladší mládeže 
- od 20 hod. kontemplace v kryptě. 

 

 V pátek 7. prosince:  
-  od 6 hod. bude krom dvou obvyklých 
bohoslužeb od 6 hod rorátní mše svatá
-  je první pátek v měsíci s obvyklým 
programem. 

 
  V sobotu 8. prosince  od 14 hod. 
Adventní duchovní obnova pro farnost, 
kterou povede otec Petr. Zakončena bude 
mší svatou od 18 hod. 



  Příští neděli 9. prosince (2. neděle adventní): 
- bude Mikulášská sbírka na bohoslovce 
- po obou dopoledních mších svatých bude 
možnost zakoupit si za dobrovolný příspěvek 
drobné adventní a vánoční výrobky, 
výtěžek z prodeje je určen na podporu misií 
- od 10 hod. v besídce farní kafe 
- od 19.15 hod. na faře společenství žen 
- od 20 hod. koncert Hospice Dobrého 
pastýře. 

 
 Zatím se vybralo na náš nový oltář celkem 

1. 550. 116 Kč. Všem dárcům patří dík. 

Stávající oltář „čelem k lidu“ byl věnován do 
kostela sv. Gotharda v Českém Brodě. 
V souvislosti s novým oltářem je také 
v kostele instalováno nové, konečně dobře 
srozumitelné ozvučení, nový sedes, dále kříž 
a svícny k oltáři a nové dřevěné podesty pod 
sedes a do ambonů. 

JAK PODPOŘIT REALIZACI NOVÉHO 
OLTÁŘE 

Oltář je financován z darů a vlastních zdrojů 
farnosti. Kdo by chtěl přispět, může tak učinit 
trojím způsobem: 
1. anonymním finančním darem v hotovosti 
do poslední účelové kostelní sbírky, která se 
koná tuto neděli 
2. účelově vázaným finančním darem pře-
vodem na účet farnosti č.11178349/0800 s 
použitím variabilního symbolu 2018 
3. účelově vázaným finančním darem v 
hotovosti Při využití možnosti 2 a 3 rádi 
vystavíme potvrzení o přijetí daru anebo 
uzavřeme darovací smlouvu. 
Všem dárcům patří velký dík. 

 

 Již v předstihu informujeme, že Spole-
čenský večer naší farnosti se uskuteční v 
sobotu 12. ledna 2019 opět v sále Na 
Marjánce. Vstupenky bude možné zakoupit 
od prosince po všech ranních nedělních bo-
hoslužbách, a to v těchto termínech: 2. 12., 9. 
12., 16. 12., 23. 12., 30. 12. 2018 a 6. 1. 2019. 
Kontakt: ples.srdcepane@centrum.cz, 725 
897 101 Kristýna Němcová 

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

www.srdcepane.cz 

http://www.srdcepane.cz/

