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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela 

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

8. ledna 2017  –  svátek Křtu Páně 
 

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

Odpověď k žalmu: Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu 

2. čtení: Skutky apoštolů, kap. 10, verš 34–38 
Bůh ho pomazal Duchem svatým. 

Evangelium: Matouš, kap. 3, verš 13–17 
Jakmile byl Ježíš pokřtěn, viděl Ducha Božího, jak na něj sestupuje. 
 

Při předchozí slavnosti jsme hleděli na křehké novorozeně, obraz naší křehkosti. Avšak o dnešním 

svátku vidíme dospělého, dokonalého muže. Tehdy se Král oblékal do purpurového pláště těla; dnes 

se Pramen všeho halí do vod řeky Jordánu. Nuže tedy, hleďte na nové neuvěřitelné divy: Slunce spra-
vedlnosti se omývá v Jordánu, Oheň se noří do vody a Bůh je posvěcován člověkem. Pohleďte na po-
divuhodnou novou potopu, zjevně daleko významnější a mocnější, než byla ta za časů Noemových. 
Tehdy totiž voda potopy lidský rod zahubila; nyní však mocí toho, jenž byl pokřtěn, byli ti, které za-
plavila voda křtu, povoláni ze smrti k novému životu. Tehdy holubice nesoucí olivovou ratolest jen 

ohlašovala libou vůni nejvyššího vládce, Krista; nyní však Duch svatý sestupující v podobě holubice 
nám přímo ukazuje milosrdného Pána.                                       sv. Proklus Konstantinopolský (†446) 
 
Tento týden si připomínáme:  13. ledna sv. Hilaria, biskupa a učitele církve 

 

Příští neděli bude 2. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:  
1. čtení: Izaiáš, kap. 49, verš 3.5–6 
2. čtení: 1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 1, verš 1–3 
Evang.: Jan, kap. 1, verš 29–34 
 

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

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je 
vždy půl hodiny před každou mší sva-
tou a během adorací 
 



 Tuto neděli 8. ledna:  
- po ranní mši svaté od 10 hod. farní kafe   
- večerní mše svatá je při příležitosti 60. 
výročí od úmrtí Josipa Plečnika obětována za 
něj. Mše svaté se zúčastní slovinský 
velvyslanec a několik slovinských kněží 
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při 
úklidu betléma 
- od 19 hod. ve videosále společenství žen 
- od 19.30 hod. modlitby chval v kryptě 
organizované naší mládeží.  



 V pondělí 9. ledna: 
- od 19 hod. v besídce Rozhovory o víře 
pro mládež 
- od 19.30 hod. ve videosále Literatura a 
duchovní život. 



 V úterý 10. ledna: 
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při 
úklidu kostela 
- od 19 hod. na faře Filozoficko-
teologický seminář 
- od 19 hod. v besídce zkouška chrámového 
sboru Cantores Cordis a v modrém salónku 
kapely Hroši. 



 Ve středu 11. ledna: 
- mši svatou od 18 hod. bude doprovázet 
kapela Srdcaři 
- od 19 hod. ve videosále Společenství 
mladých.  



 Ve čtvrtek 12. ledna: 
- od 17 hod. všechna náboženství   
- od 19 hod. modlitby matek v kryptě 
- od 19 hod. ve videosále společenství 
mladých 
- od 19.30 hod. na faře setkání 
katechumenů 
- od 20 hod. kontemplace v kryptě. 


 V sobotu 14. ledna se v sále Na Marjánce 
uskuteční společenský večer naší farnosti. 

Poslední příležitost k zakoupení vstupenek je 
tuto neděli 8. ledna. Případný výtěžek z darů 
bude věnován na opravu našeho kostela. 

Kontakt: ples.srdcepane@centrum.cz,  
739 248 754 Karolína Němcová 



 Příští neděli 15. ledna: 
- od 16 hod. pokračuje farní akademie 
přednáškou prof. Dr. Jana Fischera „Víra a 
přírodní vědy v historickém pohledu“   
- od 19:30 hod. v besídce koncert 
Smyčcového kvarteta českých 
filharmoniků.  

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

 V tomto týdnu probíhá každoroční 
Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR. 
Děkujeme všem dárcům i koledníkům. 

 
 Od tohoto pondělí bylo zřízeno Výdejní 
místo potravinových a hygienických 
balíčků. Potravinové a hygienické balíčky 
pro sociálně slabé rodiny s dětmi, lidi bez 
domova a lidi ohrožené ztrátou bydlení 
budou k vyzvednutí každé pondělí od 11 do 
13 hod. v zahrádce za kostelem. Tato pomoc 
se předpokládá v rozmezí 2 až 3 měsíců.Neděle 

8. 1. 2017  18 h Evropské Vánoce 
CANTORES CORDIS 

řídí M. M. Ondrášová    varhany Ondřej Urban 
Anglie: Hark! The Herald Angels Sing (Charles Wesley 1707–1788 / Felix 
Mendelssohn Bartholdy 1809–1847 / Rev. R. F. Smith)  Slovinsko: Glej, 
zvezdice božje (Leopold Belar 1828–1899)  Itálie: Tu scendi dalle 
stelle (sv. Alfons Maria de’Liguori 1696–1787 / Tullio Visioli *1957)  
Německo: Es ist ein Ros entsprungen (Michael Praetorius 1571–1621)  
Slovensko: Dobrý Pastier sa narodil (Anton Hlinka 1864–1938/Jozef 
Chládek 1856–1928) 
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