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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela  

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

26. listopadu 2017  –  slavnost Ježíše Krista Krále 
 

1. čtení: Ezechiel, kap. 34, verš 11–12.15–17 
Budu soudit mezi ovcí a ovcí, moje stádo! 

Odpověď k žalmu: Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 

2. čtení: 1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 15, verš 20–26.28 
Kristus odevzdá království Bohu Otci, aby byl Bůh všechno ve všem. 

Evangelium: Matouš, kap. 25, verš 31–46 
Posadí se na svůj slavný trůn a oddělí jedny od druhých. 
 

«Veliký jsi, Hospodine, a veškeré chvály hodný, tvá moc je veliká a tvá moudrost 

bez míry. A tebe chce chválit člověk, částečka tvého stvoření, člověk, který vleče 

břemeno své smrtelnosti, svědectví hříchu a svědectví toho, že se stavíš proti 

pyšným. A přece tě chce člověk, částečka tvého stvoření, chválit. Ty ho 

povzbuzuješ, aby tě s radostí chválil, neboť jsi nás pro sebe a nepokojné je naše 

srdce, dokud nespočine v tobě.»                                          (SV. AUGUSTIN) 
 
Tento týden si připomínáme:  30. listopadu  svátek sv. Ondřeje, apoštola 

   1. prosince   sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka 
 

Příští neděli je 1. neděle adventní. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení: 
1. čtení: Izaiáš, kap. 63, verš 16b–17.19b a kap. 64, verš 2b–7 
2. čtení: 1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 1, verš 3–9 
Evang.:  Marek, kap. 13, verš 33–37 
 

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.  
Na tento pátek připadá 1. pátek v měsíci. Ado-
race bude ve čtvrtek půl hodiny po večerní mši 
svaté, v pátek půl hodiny po ranní mši svaté, od 
17 hod. a půl hodiny po večerní mši svaté 

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. 
  

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je 
vždy půl hodiny před každou mši svatou a 
během adorací. V době adventní je před 
každou večerní mší svatou prodloužena 
na tři čtvrtě hodiny. 
 



 Tuto neděli 26. listopadu: 
- v závěru všech bohoslužeb proběhnou 
volby do Pastorační rady farnosti. 



 V pondělí 27. listopadu: 
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře 
pro mládež 
-  od 19 hod. ve videosále Literatura a 
duchovní život.  

 

 V úterý 28. listopadu: 
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při 
úklidu kostela 
- od 19 v besídce zkouška chrámového 
sboru Cantores Cordis a v modrém salónku 
kapely Hroši 
- od 19 hod. ve videosále poslední setkání 
kurzů ALFA. 



 Ve středu 29. listopadu od 19 hod. ve 
videosále setkání společenství starší 
mládeže. 



 Ve čtvrtek 30. listopadu: 
- od 17 hod. všechna náboženství 
- od 19 hod. v besídce společenství mladší 
mládeže 
- od 19 hod. na faře setkání katechumenů 
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek 
- od 20 hod. v kryptě kontemplace v 
kryptě. 



 Příští neděli 3. prosince (1. neděle adventní): 
- při mších svatých v 9, 11 i v 18 hod. 
žehnání adventních věnců 
- Mikulášská sbírka na bohoslovce 
- po obou dopoledních mších svatých  bude 
možnost zakoupit si za dobrovolný příspěvek 
vánoční přání a ozdoby, výtěžek z prodeje 
je určen na podporu misií 
- večerní mši svatou od 18 hod. doprovodí 
chlapecký sbor Pueri Gaudentes 
- od 19. 15 hod. na faře společenství žen. 



 V úterý 5. prosince bude po večerní mši 

svaté, kterou doprovodí kapela Hroši, od cca 
18.45 hod. Mikulášská pro děti. Rodiče 
prosíme, aby balíčky pro děti opatřené 
cedulkou se jménem, donesli do sakristie 
přede mší svatou anebo bezprostředně po 
jejím skončení (nikoliv během mše svaté). 



 Adventní duchovní obnova pro farnost 
proběhne v sobotu 9. prosince od 14 hod. 
Obnovu povede P. Josef Prokeš. 



 Společenský večer naší farnosti se 
uskuteční v sobotu 13. ledna 2018 opět v sále 
Na Marjánce. Vstupenky bude možné 
zakoupit od prosince po všech nedělních 
bohoslužbách, a to v těchto termínech: 3., 
10. a 17. prosince 2017 a 7. ledna 2018. 
Případný výtěžek z plesu a darů bude 
věnován na pořízení aparatury na dětské a 
mládežnické mše. Kontakt 

ples.srdcepane@centrum.cz 777  821  159 
Kristýna Němcová 

Výhled farních akcí pro děti a mládež na 
jaro 2018 
 Jarní prázdniny na běžkách od 4. do 10. 
února nabídka (pro starší děti a mládež) strávit 
jarní prázdniny společně na běžkách. Místem 
konání bude Mariánská v Krušných horách 
 Příprava na biřmování pro mládež specific-
ká příprava na biřmování bude probíhat o veli-
konočních nedělích večer, dlouhodobá příprava 
se děje v rámci Rozhovorů o víře pro mládež 
 Příprava dětí na první svaté přijímání a 
první svatou zpověď předpokládá se účast na 
náboženství vlastní příprava bude probíhat od 4. 
dubna každou středu od 16 hod. v modrém 
salonku 

Neděle 26. 11. 2017  18 h CANTORES CORDIS 

řídí M. M. Ondrášová  ~  varhany Ondřej Urban 

Taizé: Christus vincit  Fintan O’Carroll (1922–1981): Halleluja 
 Giovanni Pierluigi da Palestrina (?1525–1594): Iesu Rex admi-

rabilis  Marty Haugen (*1950): Amen  sv. Efrém Syrský 
(~306–373): Nebeský chléb dal nám Pán  Jan Kunc (1883–
1976): Kristus vítězí 
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