
1389 

Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela 

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

20. listopadu 2016  –  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. 

 

V kříži je síla, spása a život. Proč se tedy ošíváš pozvednout kříž, skrze nějž se vchází do 
království? V kříži je spása, v kříži je život, v kříži je ochrana před nepřáteli. V kříži zřídlo nejvyšší 
slasti, v kříži je posila mysli, v kříži je duchovní radost. V kříži je souhrn ctností, v kříži je 
dokonalost svatosti. Pouze v kříži je spása duše a naděje na věčný život. Nes proto svůj kříž a 
následuj Ježíše, a vejdeš do věčného života. On svůj kříž nesl dřív než ty a na kříži pro tebe 
zemřel, abys nesl svůj kříž i ty a toužil na něm rovněž zemřít. Budeš-li s ním mít spoluúčast ve 
smrti na kříži, budeš s ním také žít. A když budeš jeho společníkem v utrpení, budeš jím také ve 
slávě.                                                                                                                  z Následování Krista 
 

Tento týden si připomínáme:  21. listopadu památku Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 
  22. listopadu památku sv. Cecílie, panny a mučednice 
  23. listopadu sv. Klementa I., papeže a mučedníka 
        a sv. Kolumbána, opata 
  24. listopadu památku sv. Ondřeje Düng 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:  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  
tichá 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 svátosti smíření je vždy ½ ho-
diny přede mší svatou a během adorací; v do-
bě adventní bude před každou večerní mší 
svatou prodloužena na 3/4 hodiny. 



 Minulou neděli se při sbírce ke Dni Bib-
le vybrala částka 30.838 Kč. 

 

 Tuto neděli 20. listopadu: 
-  večerní mši svatou doprovodí chrámový 
sbor Cantores Cordis.  

 

  V pondělí 21. listopadu:  
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře 
pro mládež 



 V úterý 22. listopadu:  
-  od 9 hod. v besídce setkání seniorů 
-  po večerní mši svaté prosíme o pomoc při 
úklidu kostela 
- od 19 hod. ve videosále kurzy Alfa 
- od 19 hod. v besídce zkouška chrámového 
sboru Cantores Cordis a v modrém salónku 
kapely Hroši.  



 Ve středu 23. listopadu: 
- od 19 hod. ve videosále Teologický 
klub. 



 Ve čtvrtek 24. listopadu: 
- od 17 hod všechna náboženství 
- od 19 hod. modlitby matek v kryptě 
- od 19 hod. ve videosále společenství 
mladší mládeže 
- od 19.30 hod. na faře setkání katechu-
menů 
- od 20 hod kontemplace v kryptě. 

 
 Příští neděli 27. listopadu (1. neděle adventní):  

-  bude možné si nechat při mších svatých 
v 9, 11 i v 18 hod. požehnat Vaše advent-
ní věnce 
-  mše svatá v 11 hod. bude zvlášť pro ro-
diny s dětmi  
- od 16 hod. adventní koncert, pořádaný 
nadačním fondem Karla Hartiga. Koncert 
provede Žesťový soubor GMHS a Collegi-

um Instrumentalis 
- po každé mši svaté můžete v zadní části 

kostela navštívit misijní stánek Přátel 
New Renato a zakoupením vánočních 
přáníček, svíček, perníčků aj. dárkových 
předmětů podpořit činnost nevládní nezis-
kové organizace New Renato působící 
v oblasti Kashitu v Zambii. Výtě-
žek podpoří projekt střední školy v Kashitu 
- http://pratele.newrenato.org/ 



 Již dopředu připomínáme, že společen-
ský večer naší farnosti se uskuteční 14. 
ledna 2017 v sále Na Marjánce. Vstupenky 
bude možné zakoupit v průběhu prosince 
po nedělních bohoslužbách. Budeme moc 
rádi za jakýkoliv příspěvek či dar do soutě-
že o ceny. Případný výtěžek z darů bude 
věnován na opravu našeho kostela. Kon-
takt: ples.srdcepane@centrum.cz, 739 248 
754 Karolína Němcová 



Kromě těchto postupně začnou ještě další 
následující farní aktivity: 

 Příprava na první svaté přijímání: Bliž-
ší informace u otce Jana 

 Příprava na biřmování: bližší informace 
u otce Jana. 

Jarní prázdniny na běžkách od 12. do 18. 
března 2017. Nabídka (pro starší děti a mlá-
dež) strávit jarní prázdniny společně na běž-
kách od neděle 12. března (odpoledne) do 
soboty 18. března (odpoledne). Místem koná-
ní bude Mariánská v Krušných horách. 
Přihlášky a bližší informace na webu a u otce 
Jana.  

Neděle 20. 11. 2016  18 h CANTORES CORDIS 

řídí M. M. Ondrášová  ~  varhany Ondřej Urban 

Taizé: Christus vincit  William Boyce (1711–1779): 
Alleluia  Giuseppe Ottavio Pitoni (1657–1743): Can-
tate Domino  Marty Haugen (*1950): Amen  Paul 
Inwood / P. Eugenio Costa SJ / Josef Hrdlička, Pavel 
Černuška: Misericordes sicut Pater  Jan Kunc 
(1883–1976): Kristus vítězí  

Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně 
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