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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela  

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

13. ledna 2019  –  svátek Křtu Páně 
 

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

nebo: Izaiáš, kap. 40, verš 1–5.9–11 
Zjeví se Hospodinova velebnost; každé tělo uzří jeho spásu. 

Odpověď k žalmu: Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu 

nebo: Veleb, duše má, Hospodina! 
2. čtení: Skutky apoštolů, kap. 10, verš 34–38 

Bůh ho pomazal Duchem svatým. 

nebo: list sv. Pavla Titovi, kap. 2, verš 11–14 a kap. 3, verš 4–7 
Spasil nás v koupeli znovuzrození a obnovení Duchem svatým. 

Evangelium: Lukáš, kap. 3, verš 15–16.21–22 
Když byl Ježíš pokřtěn a modlil se, otevřelo se nebe. 

 

Jan křtí, Kristus přistupuje: snad i proto, aby posvětil toho, kdo křtí. Zcela jistě však proto, aby do 
vody pohřbil starého Adama, dříve než nás a pro nás posvětil Jordán; a jako sám byl duch a tělo, 
tak aby byl také zasvěcen skrze Ducha a vodu. Usilujte o úplné očištění 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.                                                                                        sv. Řehoř Naziánský 
 

Tento týden si připomínáme:  17. ledna  památku sv. Antonína, opata 
 18. ledna     památku Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 

    – začíná týden modliteb za jednotu křesťanů 

 

Příští neděli bude 2. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:  
1. čtení: Izaiáš, kap. 62, verš 1–5 
2. čtení: 1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 12, verš 4–11 
Evang.:  Jan, kap. 2, verš 1–11 

 

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE 
Neděle: 9, 11, 18 hod. 
Pondělí až sobota: 8, 18 hod. 
Společně se modlíme růženec ve čtvrtek a 
v sobotu pod 17.30 hod. 
V pátek po večerní mši svaté je půlhodinová tichá 
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. 

 

Příležitost ke svaté zpovědi je půl hodiny 
před každou mší svatou, během adorací a na 
požádání i jindy 



 

 Tuto neděli 13. ledna: 
- od 19.15 hod. společenství žen na faře 
- od 19.30 hod. modlitba chval v kryptě 



 V pondělí 14. ledna: 
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře 
pro mládež 
- od 19 hod. ve videosále Literatura a 
duchovní život. 



 V úterý 15. 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 16. ledna: 
- od 19 hod. ve videosále společenství 
starší mládeže.



 Ve čtvrtek 17. 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. 



 Příští neděli 20. ledna: 
- od 11 hod. v besídce farní kafe. 

Neděle 13. 1. 2019  18 h Evropské Vánoce 

CANTORES CORDIS 
řídí M. M. Ondrášová    varhany Marek Franěk 

Anglie: Hark! The Herald Angels Sing (Charles Wesley 
1707–1788 / Felix Mendelssohn Bartholdy 1809–1847 / Rev. 
R. F. Smith)  Polsko: Śliczna Panienka (Feliks Rączkowski 
1906–1989)  Německo: Es ist ein Ros entsprungen (Mi-
chael Praetorius 1571–1621)  Itálie: Tu scendi dalle stelle 
(sv. Alfons Maria de’Liguori 1696–1787 / Tullio Visioli *1957) 

 Slovinsko: Božji nam je rojen Sin (Ivan Zupan 1857–
1900) 

 
 

 

Výhled farních akcí pro děti a mládež na  
jaro 2019 

 Pravidelná čtvrteční náboženství a pondělní 

Rozhovory o víře; Rozhovory beze změn kaž-

dé pondělí a náboženství každý čtvrtek (pouze 

s výjimkou jarních a velikonočních prázdnin) 

 Jarní prázdniny na běžkách pro starší děti a 

mládež od 10. do 16. února, na Mariánské 

v Krušných horách od neděle 10. (odpoledne) 

do soboty 16. února (večera) 

 Příprava na biřmování pro mládež, specific-

ká příprava na biřmování bude probíhat o veli-

konočních nedělích od 19.15 hod., jedná se o 

následující neděle: 28. dubna a 5., 12., 19. a 26. 

května, dlouhodobá příprava se děje v rámci 

Rozhovorů o víře pro mládež 

 Předsvatodušní duchovní obnova pro starší 

děti a mládež od 31. května do 2. června, od 

pátku 31. května (podvečera) do neděle 2. 

června (podvečera) v Jesenici u Rakovníka, pro 

biřmovance zároveň závěrečná část přípravy na 

biřmování 

 Biřmování v sobotu 8. června (vigilie slav-

nosti Seslání Ducha svatého), při mši svaté od 

18 hod. 

 Příprava na první svaté přijímání a první 

svatou zpověď – bude probíhat každou středu 

od 16 hod. počínaje středou 3. dubna (krom 

středy 17. dubna), předpokládá paralelní do-

cházku dětí na náboženství 

 První svaté přijímání v neděli 16. června, při 

mši svaté od 11 hod.  

 první svatá zpověď bude v pátek 14. června 

od 19 hod. 

 Sobotní výlety pro děti, první jarní výlet bude 

v sobotu 6. dubna, termíny dalších výletů bu-

dou upřesněny 

 Velkovýprava pro starší děti a mládež „Vý-

chodní Slovensko 2019“ od 22. července do 

3. srpna 

 Čundrovýprava pro starší děti a mládež 

„Rychlebské hory 2019“ od 12. do 17. srpna 

 Dětský tábor „Mariánská 2019“ od 24. do 

31. srpna 

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

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

www.srdcepane.cz  
 
 

http://www.srdcepane.cz/

