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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela  

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

24. listopadu 2019  –  slavnost Ježíše Krista Krále 
 

1. čtení: 2. kniha Samuelova, kap. 5, verš 1–3 
Pomazali Davida za krále nad Izraelem. 

Odpověď k žalmu: Do domu Hospodinova půjdeme s radostí 

2. čtení: list sv. Pavla Kolosanům, kap. 1, verš 12–20 
Bůh nás převedl do království svého milovaného Syna. 

Evangelium: Lukáš, kap. 23, verš 35–43 
Pane, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království. 
 

O Božím království je si ještě třeba uvědomit toto: Jako nemá spravedlnost nic společného s ne-
pravostí a jako se světlo nesnáší s temnotou a Kristus s Beliárem, právě tak nemůže být Boží krá-
lovství pohromadě s královstvím hříchu. Chceme-li proto, aby v nás kralovat Bůh, ať v našem 
smrtelném těle nevládne hřích. Umrtvujme naopak své pozemské údy a přinášejme ovoce ducha, 
aby se v nás Hospodin mohl procházet jako v duchovní rajské zahradě a aby v nás kralovat on 
sám se svým Kristem sedícím v nás po pravici Otcovy duchovní moci, o niž prosíme. Ať tu sedí, 
dokud se všichni jeho nepřátelé, kteří jsou v nás, nestanou podnoží jeho nohou a dokud z nás 
nezmizí každá jiná vláda, síla a moc. 
 
Tento týden si připomínáme:  25. listopadu  sv. Kateřinu Alexandrijskou, pannu a mučednici 

 30. listopadu  svátek sv. Ondřeje, apoštola 
 

Příští neděli bude 1. neděl adventní. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení. 
1. čtení: Izaiáš, kap. 2, verš 1–5 
2. čtení: list sv. Pavla Římanům, kap. 13, verš 11–14 
Evang.: Matouš, kap. 24, verš 37–44 

 

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 dal svému milovanému Synu všechnu moc na nebi i na zemi,  
aby byl Králem všeho tvorstva; 

dej, ať celý svět, vysvobozený Kristem z otroctví hříchu, poznává tvou slávu, věrně ti slouží a ustavičně tě chválí. 

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



 

 Tuto neděli 24. listopadu: 
- od 11 hod. mše svatá především pro 
rodiny s dětmi, doprovázená kapelou 
Hroši, od 10.30 hod. nácvik ministrantů 
-  od 19.15 hod. v besídce setkání 
pastorační rady farnosti 



 V pondělí 25. listopadu: 
- od 19 hod. v besídce Rozhovory o víře 
pro mladší mládež 
- od 19 hod. ve videosále Literatura a 
duchovní život 



 V úterý 26. listopadu: 
- od 19 hod. v besídce zkouška sboru 
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek 
- od 19 hod. ve knihovně Rozhovory o víře 
pro starší mládež 



 Ve středu 27. listopadu: 
- od 19 hod. ve videosále Teologický 
klub 

 

 Ve čtvrtek 28. listopadu: 

- od 17 hod. všechna náboženství 
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při 
úklidu kostela 
- od 19 hod. v knihovně společenství mlá-
deže 
- od 19 hod. v besídce setkání katechu-
menů 
-  od 19 hod. ve videosále seminář o du-
chovním životě 
- od 20 hod. kontemplace v kryptě 

 

 V sobotu 30. listopadu od 9.00 do 12.00 
hod. si můžete přijít do besídky naaranžovat 
svůj adventní věnec. Materiál a pomůcky 
budou k dispozici (příspěvek 100 Kč).



 Příští neděli 1. prosince (1. neděle adventní): 
- při mších svatých v 9, 11 i v 18 hod. 
žehnání adventních věnců 
- 3. účelová sbírka na opravu kostela při 
všech bohoslužbách, doposavad se na tento 
účel vybrala částka 1.051.062 Kč 

- od 15 hod. adventní koncert pořádaný 

Nadačním fondem Karla Hartiga 
-  od 19.30 hod. v kostele modlitby chval 



 Adventní duchovní obnova pro farnost 
bude v sobotu 7. prosince od 14 hod. a povede ji 
náš jáhen Miloš. 



V letošním roce začala generální oprava 
vnějšího pláště kostela a jeho zázemí. Oprava 
je rozvržena do šesti etap, jejich postupná 
realizace je odvislá od finančních možností, 
nejpozději by měla skončit v roce 2022. Všechny 
práce jsou prováděny pod stálým památkovým 
dohledem, některé v režimu restaurování (náš 
kostel je národní kulturní památkou). Důvodem 
oprav je jak logická návaznost na již proběhlou 
opravu zvonice, tak, a to především, sám 
neutěšený stav vnějšího pláště kostela… Celková 
vysoutěžená cena oprav je 14.850.663 Kč. Na 
opravu žádáme – v příslušných programech – o 
granty a dotace, které dostáváme, nicméně velká 
část nákladů připadá na samotnou farnost (v 
roce 2019 by spolupodíl farnosti jako vlastníka 
kostela činit přibližně 4 miliony Kč). 

Pokud byste se na tomto díle oprav chtěli 
podílet, budeme Vám vděční za Vaši 
laskavou finanční pomoc na tento účel. Kdo 
by tak chtěl učinit, navrhujeme trojí možnost: 

1. anonymním finančním darem do nedělních 
sbírek na tento účel, které proběhnou: 1. 
prosince 2019; v roce 2020 pak vždy první 
neděli v měsíci (kromě ledna, července a srpna), 

2. finančním darem v hotovosti (rádi 
vystavíme potvrzení nebo sepíšeme darovací 
smlouvu) 

3. finančním darem převodem na účet 
farnosti 11178349/0800 s použitím 
variabilního symbolu 2019 (rádi vystavíme 
potvrzení nebo sepíšeme darovací smlouvu). 
Za Vaše případné dary Vám srdečně děku-
jeme a modlíme se za Vás. 

 

Neděle 24. 11. 2019  18 h CANTORES CORDIS 
řídí M. M. Ondrášová  ~  varhany Ondřej Urban 

Camille Saint-Saëns (1835–1921): Tollite hostias  Heinrich 
Schütz (1585–1672): Alleluia  Stralsund (1665) / Joachim Nean-
der (1679) / harm. Johann Sebastian Bach (1685–1750): Oslavme, 
vzývejme Pána a mocného Krále (Lobe den Herren, den mächti-
gen König der Ehren)  Marty Haugen (*1950): Amen  Paul 
Inwood (*~1940) /    P. Eugenio Costa SJ (*~1940) / Josef Hrdlička 
(*1942), Pavel Černuška (*~1974): Misericordes sicut Pater 
(Hymnus Roku milosrdenství)  Jan Kunc (1883–1976): Kristus 
vítězí 
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