
1447 

Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela  

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

31. prosince 2017 – svátek svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 
 

1. čtení: kniha Sirachovcova, kap. 3, verš 3–7.14–17a (řec. 2–6.12–14) 
Kdo se bojí Pána, ctí rodiče 

nebo: 1. kniha Mojžíšova, kap. 15, verš 1–6 a kap. 21, verš 1–3 
Kdo vyjde z tvého lůna, ten bude po tobě dědit 

Odpověď k žalmu: Blaze každému, kdo kráčí po Božích cestách nebo:
 Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý 

2. čtení: list sv. Pavla Kolosanům, kap. 3, verš 12–21 
Rodinný život v Pánu 

nebo: list Židům, kap. 15, verš 8.11–12.17–19 
Abrahám, Sára, Izák věřili 

Evangelium: Lukáš, kap. 2, verš 22–40 
Dítě rostlo a sílilo, bylo plné moudrosti  
 

Ale i vy, kdo jste uslyšeli a uvěřili, jste blahoslavení. Každá duše totiž, která uvěří, počíná a rodí 

Boží slovo i poznává jeho skutky. Nechť má každý člověk Mariinu duši, aby velebila Pána; nechť 

má každý člověk Mariina ducha, aby se z Boha radoval. I když podle těla je jen ona sama Kristovou 

matkou, přece je podle víry Kristus plodem všech. Každá duše totiž přijímá Boží slovo, jestliže ne-

poskvrněna a prosta neřestí as neochvějnou svědomitostí střeží bezúhonnost. Každá duše, která 

dokáže být taková, velebí Pána, jako velebila Pána duše Mariina a její duch nalezl radost v Bohu, 

jenž přinesl spásu.                                                                                                          (SV. AMBROŽ) 
 

Tento týden si připomínáme: 1. ledna Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE  
 2. ledna památku sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, bis- 
   kupů a učitelů církve 
 3. ledna Nejsvětější Jméno Ježíš 
 6. ledna  Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ   
 

Příští neděli bude Svátek Křtu Páně. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:  
1. čtení: Izaiáš, kap. 42, verš 1–4.6–7  nebo: Izaiáš, kap. 55, verš 1–11 
2. čtení: Skutky apoštolů, kap. 10, verš 34–38  nebo: 1. list sv. Jana, kap. 5, verš 1–9 
Evang.:  Marek, kap. 1, verš 6b–11 

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE 
Neděle 31. prosince:  9, 11, 18 hod. 
Pondělí 1. ledna:   9, 11, 18 hod. 
Úterý až sobota:   8, 18 hod. 
Společně se modlíme růženec ve čtvrtek v 17.30 
hod. 
Na tento pátek připadá 1. pátek v měsíci. Adorace 
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 

Posiluj nás, Bože, ať v každodenním životě následujeme příklad svaté Rodiny a svůj pozemský domov naplňujeme  
společenstvím lásky, abychom v nebeském domově dosáhli věčné odměny a radosti. 

31. prosince a 1. ledna bude kostel otevřen od 
16 hod.   
Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je vždy 
půl hodiny před každou mši svatou a během 
adorací 
 



 Tuto neděli 31. prosince: 
- při dopoledních mších svatých budou 
moci manželé obnovit své manželské sliby 
- od 18 hod. mše svatá na poděkování s 
prosbou o Boží pomoc do nového roku.   

 

 V úterý 2. ledna: 
- od 18 hod. mše svatá s účastí vietnamské-
ho katolického společenství z Prahy-
Kunratic, poté následuje přátelské posezení v 
besídce. Přijďte poznat naše vietnamské bra-
try a sestry ve víře. Příspěvky ke společnému 
stolu jsou vítány 
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při 
úklidu kostela 
- od 19 v knihovně zkouška chrámového 
sboru Cantores Cordis a v modrém salónku 
kapely Hroši. 


  Ve středu 3. ledna:  
- od 19 hod. ve videosále Teologický 
klub. 


 Ve čtvrtek 4. ledna: 
- od 17 hod. všechna náboženství 
- od 19 hod. ve videosále společenství 
mladší mládeže  
- není setkání katechumenů 
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek 
- od 19 hod. v modrém salonku seminář o 
duchovním životě a kontemplaci, na který 
naváže od 20 hod. kontemplace v kryptě. 


 V pátek 5. ledna je první pátek v měsíci 
s obvyklým programem.  


 Příští neděli 7. ledna:  
- od 19.15 hod. společenství žen na faře.  


 Společenský večer naší farnosti se 
uskuteční v sobotu 13. ledna 2018 opět v sále 
Na Marjánce. Vstupenky je možné zakoupit 
po nedělních bohoslužbách, a to v těchto 
termínech: 7. ledna 2018. Případný výtěžek z 

plesu a darů bude věnován na pořízení 
aparatury na dětské a mládežnické mše. 
Kontakt: Kristýna Němcová 
ples.srdcepane@centrum.cz, 777 821 159 


 Srdečně zveme všechny farníky i ostatní 
zájemce na prezentaci návrhu nového oltá-
ře pro náš kostel, která se za účasti jeho au-
torů, architektů Josefa Pleskota a Norberta 
Schmidta uskuteční ve čtvrtek 18. ledna od 19 
hod. v kostele. 

 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 specifická 
příprava na biřmování bude probíhat o velikonoč-

ních nedělích večer, dlouhodobá příprava se děje 
v rámci Rozhovorů o víře pro mládež 

 Předsvatodušní duchovní obnova pro starší 
děti a mládež od 11. do 13. května od pátku 11. do 
neděle 13. května v Jesenici u Rakovníka pro biř-
movance zároveň závěrečná část přípravy na biř-
mování  

 Biřmování v sobotu 19. května (vigilie slavnos-
ti Seslání Ducha svatého) od 18 hodin v kostele 

 Příprava dětí na první svaté přijímání a první 
svatou zpověď předpokládá se účast na nábožen-
ství vlastní příprava bude probíhat od 4. dubna 
každou středu od 16 hod. v modrém salonku 

 Sobotní výlety pro děti termíny jednotlivých 

výletů budou upřesněny 

Sobota 6. 1. 2018  18 h CANTORES CORDIS 
řídí M. M. Ondrášová    varhany Ondřej Urban 

Adam Václav Michna z Otradovic (1600–1676): O svatých 
třech králích  Kancionál Šteyerův (1683): Raduj se, všec-
ko stvoření  Antonín Tučapský (1928–2014): Aj, dnes v 
Betlémě  Francie: Betlémskými pastvinami 

Půjčujeme ve středu od 16 do 18 h v neděli od 10 do 11 h 

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

www.srdcepane.cz  
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