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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti 

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha–Vinohrady 
 
 

22. listopadu 2015  –  slavnost Ježíše Krista Krále 
 

1. čtení: Daniel, kap. 7, verš 13–14 
Jeho moc je věčná. 

Odpověď k žalmu: Zpívejme Hospodinu, králi věčné slávy             

2. čtení: Zjevení sv. Jana, kap. 1, verš 5–8 
Vládce nad pozemskými králi … udělal z nás královský národ a kněze Boha Otce. 

Evangelium: Jan, kap. 18, verš 33b–37 
Ano, já jsem král. 

Co je to pravda? Kdo jsem? Jaký jsem? Jaký bych měl být? Kdo mi pomůže najít pravdu o mně 
samém? Kdo mi dá sílu, abych se této pravdě podíval tváří v tvář? Kdo ví, co doopravdy potřebu-
ji? Kdo mi to může dát? Ke komu mám jít? K tomu, který ‚se proto narodil a proto přišel na svět, 
aby vydal svědectví pravdě‘. Pravdě o člověku, který potřebuje spásu, a pravdě o Bohu, který kaž-
dého člověka nekonečně miluje. 

Tento týden si připomínáme: 23. listopadu  sv. Klementa I., papeže a mučedníka 
  a sv. Kolumbána, opata 
 24. listopadu památku sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, 

mučedníků 
 25. listopadu sv. Kateřinu Alexandrijskou, pannu a mučednici   

 

Příští neděli bude 1. neděle adventní. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:  
1. čtení: Jeremiáš, kap. 33, verš 14–16 
2. čtení: 1. list sv. Pavla Soluňanům, kap. 3, verš 12 až kap. 4, verš 2 
Evang.: Lukáš, kap. 21, verš 25–28.34–36 

 

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. 

Příležitost ke sv. zpovědi je půl hodiny před kaž-
dou mší sv., během adorací nebo dle domluvy 
s knězem 

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. 

Ve čtvrtek je večerní mše sv. zakončena  
společnými nešporami 
V pátek po večerní mši sv. je půlhodinová 
tichá adorace 

 



Minulou neděli se při sbírce na Den bible 
vybrala při bohoslužbách částka 32. 181,- Kč.  



Dnešní večerní mši svatou doprovodí chrá-
mový sbor Cantores Cordis.  



V pondělí 23. listopadu:  
- od 18.45 hod. pokračují v besídce pravidelné 
Rozhovory o víře s otcem Janem pro mládež 



V úterý 24. listopadu:  
- bude od 9 hod. v besídce setkání seniorů 
s otcem Petrem 
-  po večerní mši svaté prosíme o pomoc při 
úklidu kostela    
- od 19 hod. zkouška chrámového sboru Canto-
res Cordis.  

 

Ve středu 25. listopadu: 
- od 19 hod. ve videosále Teologický klub 
s otcem Janem.  


Ve čtvrtek 26. listopadu: 

- od 17 hod. do 18 hod. pokračují všechna 
náboženství   
-  od 19 hod. ve videosále se sejde společenství 
mladší mládeže  
- od 19 hod. v kryptě se konají modlitby za 
děti a vnoučata 
- od 19.30 hod na faře se koná další setkání 
katechumenů s otcem Petrem na faře 
- ve 20 hod bude pravidelná čtvrteční kon-
templace v kryptě. 



V pátek 27. listopadu srdečně zveme „náctileté“ 
na duchovní obnovu pro mládež s otcem Janem, 
která potrvá do soboty 28. listopadu.  



Příští neděli 29. listopadu (1. neděle adventní):
- bude možné si nechat při obou dopoledních 
mších svatých v 9 a v 11 hod. požehnat Vaše 
adventní věnce 
- po obou dopoledních mších svatých bude ote-
vřen prodejní stánek s knihami 
- od 16 hod. Vás zveme na Adventní koncert  
- od 20 hod. se koná v kryptě modlitba chval or-
ganizovaná naší mládeží. 

V sobotu 5. prosince od 15:30 hod. bude v koste-
le probíhat již "tradiční" Mikulášská pro děti. Tě-
šit se můžete na scénku, písničky, „čerty“, anděly a 
rozdávání dárků. Zveme také přátele farníků. 



Adventní duchovní obnova pro farnost bu-
de v sobotu 19. prosince od 14 hod. Povede ji P. 
Dr. Benedikt Mohelník OP.  



Společenský večer naší farnosti se uskuteční 
16. ledna 2016. Vstupenky budou v prodeji od 
prosince. 



Jarní prázdniny na běžkách: nabídka pro 
starší děti a mládež strávit jarní prázdniny spo-
lečně na běžkách od neděle 28. února (odpoledne) 
do soboty 5. března (odpoledne). Zájemci nechť se 
přihlásí co nejdříve otci Janovi. 



Minulou neděli se sešla Pastorační a Ekono-
mická rada farnosti. Přinášíme Vám několik bo-
dů z jednání: 

 jmenování nové členky ERF ing. Kristýny Němcové 
 představení plánu oprav našeho kostela v následujících 
letech 2016 – 2017: 
1.) Řešení zádveří kostela: Ing. arch. Josef Pleskot, kterého ke 
spolupráci přizval pan farář, seznámil radu s návrhem řešení 
celodenního zpřístupnění kostela: celkově je zde snaha o co 
nejmenší zásah do interiéru kostela, arch. Pleskot navrhuje 
„minimalistické“ řešení zpřístupnit a zabezpečeně do kostela 
otevřít oba boční vchody (oproti původnímu návrhu zasklení 
celé zadní části); s předloženou vizí PRF předběžně souhlasí.   
2.) Nově nastolená otázka případného nového oltáře s obno-
vením průhledů do krypty: řešení je složité; jedním z možných 
řešení, navržených arch. Pleskotem, je případné rozšíření pro-
storu před starým oltářem demontováním a odstraněním mříž-
ky; to je ale k další odborné diskuzi. 
 Manželé Tydlitátovi přišli jako zástupci těch, kteří chtějí 
nabídnout konkrétní pomoc uprchlíkům, a hledají ochotné 
farníky. Nabízí realizaci informační výstavy o možnosti kon-
krétní pomoci s názvem Lidé na cestě, předkládající fakta a 
svědectví dobrovolníků. Výstava již probíhá i v jiných farnos-
tech. U nás (v chodbě pod věží) proběhne tedy od 10. ledna.   
 Oficiální žádost na zřízení Farní charity je již podána. Jako 
ředitel byl navržen pan Miloš Hrdý (tel 602133396). Prozatím 
by Charita shromažďovala nabídky konkrétní pomoci. V souvis-
losti s plánovanou výstavou Lidé na cestě se pokusíme realizo-
vat farní bazar. Zřízen bude farní web: charita@srdcepane.cz  
 V souvislosti se zahájením Roku milosrdenství finišují práce 
na opravě středního vstupu do kostela, kde bude 27. prosince 
při mši sv. v 11 hod. kardinálem Dominikem Dukou slavnostně 
otevřena Svatá brána. Krom dalších aktivit bude tomuto téma-
tu v naší farnosti věnováno prvních devět pátků roku 2016.  

VYTISKL OTOKAR FASTER, VINOHRADSKÁ 28, 120 00 PRAHA 2, tel/fax/zázn. 222 517 634, mob. 604 438 141, e-mail tisk.faster@seznam.cz, www.faster.webzdarma.cz 

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

www.srdcepane.cz              
Pouze pro vnitřní potřebu farnosti. Neprodejné. 
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