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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti 

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha –  Vinohrady 
 
 

13. prosince 2015  –  3. neděle adventní 
 

1. čtení: Sofoniáš, kap. 3, verš 14–18a 
Hospodin plesá nad tebou v radosti. 

Odpověď k žalmu: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý 

2. čtení: list sv. Pavla Filipanům, kap. 4, verš 4–7 
Pán je blízko. 

Evangelium: Lukáš, kap. 3, verš 10–18 
A co máme dělat my? 

 
«To přejasné světlo kráčí za svítilnou, svou předchůdkyní, Slovo následuje hlas a Ženich sta-

rosvata, který připravil Pánu vybraný lid a očistil ho napřed vodou pro přijetí Ducha»  

         SV. ŘEHOŘ NAZIÁNSKÝ 

 
Tento týden si připomínáme:  14. prosince  památku sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 
   

Příští neděli bude 4. neděle adventní. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení: 
1. čtení: Micheáš, kap. 5, verš 1–4a 
2. čtení: list Židům, kap. 10, verš 5–10 
Evang.: Lukáš, kap. 1, verš 39–45 

 

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE 
Neděle: 9, 11, 18 hod. 
Pondělí až čtvrtek: 8, 18 hod. 
Pátek (rorátní), 8, 18 hod. 
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 svatou, během adorací nebo dle domlu-
vy s knězem 

Všemohoucí Bože, očekáváme s vírou slavnost narození tvého Syna a prosíme tě: 
dej nám svou milost, abychom se mohli radovat z naší spásy a vděčně tě chválit. 

Ve čtvrtek je večerní mše sv. zakončena spo-
lečnými nešporami  

V pátek po večerní mši sv. je půlhodinová 
tichá adorace 

 
 
 
 
 



Minulou neděli se při sbírce na boho-
slovce vybrala částka 33.859,- Kč. 



Tuto neděli 13. prosince:  
- Vás po ranní mši svaté zveme na farní 
kafe  
- po obou dopoledních mších svatých bude 
naposled otevřen stánek s knihami 
- od 16 hod. ve videosále pokračuje Farní 
akademie. Přivítáme mezi sebou Dr. Jiřího 
Grygara s přednáškou „Hvězda Betlémská 
a reformy kalendáře“.   
- od 20 hod. se koná modlitba chval 
v kryptě organizovaná naší mládeží  
- po skončení všech mší svatých bude 
v besídce příležitost k osobnímu setkání 
s panem Milošem Hrdým, ředitelem nově 
vznikající Farní charity. Zveme všechny ty, 
kteří se o činnost charity zajímají, případně 
by byli ochotni občas jakkoliv pomoci.  



V pondělí 14. prosince:  
- od 18.45 hod. pokračují v besídce pravi-
delné Rozhovory o víře s otcem Janem  
- od 19 hod. ve videosále další přednáška 
otce Petra Literatura a duchovní život. 

 
V úterý 15. prosince:  

-  srdečně všechny zveme od 19.30 hod. na 
koncertní provedení České mše vánoč-
ní Jakuba Jana Ryby  
-  po skončení koncertu prosíme o pomoc 
při úklidu kostela.  

 

Ve středu 16. prosince: 
- bude mše svatá v 18 hod. rytmická a po 
ní od 19 hod. ve videosále společenství 
starší mládeže. 



Ve čtvrtek 17. prosince: 
- od 17 hod. do 18 hod. pokračují všech-
na náboženství   
-  od 19 hod. ve videosále se sejde spole-
čenství mladší mládeže  
- od 19 hod. v kryptě se konají modlitby 
za děti a vnoučata 

- nekoná se setkání katechumenů 
- ve 20 hod bude čtvrteční kontemplace 
v kryptě. 



V pátek 18. prosince bude mše svatá s 
roráty od 6 hod. ráno, po ní pozvánka na 
společnou snídani. Mše svaté v 8 a 18 hod. 
budou podle pravidelného pořádku.  



V sobotu 19. prosince od 14 hod. proběh-
ne adventní duchovní obnova naší far-
nosti, kterou povede P. Dr. Benedikt 
Mohelník OP.  



V pondělí 21. prosince večer od 20 hod. 
plánujeme předvánoční brigádu v našem 
kostele. Bude se stavět Betlém a vánoční 
stromky a také se bude uklízet. Prosíme o 
pomoc muže i ženy.   



Po dobu adventní bude rozšířena pra-
videlná příležitost ke svátosti smíření: 
Před každou večerní mší svatou je čas pro-
dloužen na ¾ hodiny, v předvánočním 
týdnu bude ještě delší, ostatní časy zůstávají 
zachovány.  



V souvislosti s Rokem milosrdenství 
bude v neděli 27. prosince při mši svaté v 11 
hod. slavnostně otevřena panem kardiná-
lem Dominikem Dukou Svatá brána mi-
losrdenství v našem kostele, který je sta-
noven jako zvláštní kostel k tomuto jubi-
leu. Zde se také budou konat každý první 
pátek v měsíci modlitby k tomuto jubileu. 
Prosíme všechny farníky, zvlášť pak minis-
tranty, aby s touto mší svatou počítali a při-
šli. 



Společenský večer naší farnosti se bude 
konat 16. ledna 2016. Vstupenky si můžete 
zakoupit vždy v neděli po každé mši svaté. 
Budeme vděčni za příspěvek či dar do 
tomboly - tu můžete nosit do sakristie do 
zelené přepravky. Výtěžek celého večera 
bude věnován naši nově založené farní 
charitě. Více informací na 
ples.srdcepane@centrum.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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