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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela  

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

6. ledna 2019  –  slavnost Zjevení Páně 
 

1. čtení: Izaiáš, kap. 60, verš 1–6 
Hospodinova velebnost září nad tebou. 

Odpověď k žalmu: Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy země 

2. čtení: list sv. Pavla Efesanům, kap. 3, verš 2–3a.5–6 
Nyní bylo oznámeno, že také pohané mají stejná dědická práva. 

Evangelium: Matouš, kap. 2, verš 1–12 
Přišli jsme od východu poklonit se králi. 

 
 
Toho, kterého mudrc hledal zářícího mezi hvězdami, nalézá dnes plačícího v kolébce; toho, nad 
jehož skrytostí na nebesích se dlouho trápil, obdivuje dnes mudrc objeveného v plenkách. Dnes 
přemýšlí mudrc v hlubokém úžasu o tom, co tu vidí: na zemi nebe a zemi povznesenou k nebi, 
člověka v Bohu a Boha v člověku. Vidí, že ten, jehož nemůže pojmout celý svět, je tu teď uzavřen 
v maličkém těle. A když to vidí, tajemnými dary vyznává, že věří a dál už nehloubá. Kadidlem 
vyznává Boha, zlatem krále a myrhou jeho budoucí smrt. Proto se pohan, který byl posledním, 
stal prvním. Protože vírou mudrců byl tehdy zasvěcen počátek víry pohanů.         sv. Petr Chryzolog 
 
Tento týden si připomínáme:   7. ledna sv. Rajmunda z Peñafortu, kněze 
 

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. 40, verš 1–5.9–11 
2. čtení: Skutky apoštolů, kap. 10, verš 34–38  
 nebo: list sv. Pavla Titovi, kap. 2, verš 11–14 a kap. 3,  verš 4–7 
Evang.: Lukáš, kap. 3, verš 15–16.21–22 
 

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE 
Neděle: 9, 11, 18 hod. 
Pondělí až sobota: 8, 18 hod. 

Společně se modlíme růženec ve čtvrtek a 
v sobotu od 7.30 hod.  
V pátek po večerní mši svaté je půlhodinová 
tichá adorace 
 

Bože, tys přivedl mudrce, kteří šli za světlem hvězdy, k poznání tvého jednorozeného Syna; 
 doveď i nás, kteří tě poznáváme světlem víry, k blaženému patření na tvou slávu .

  

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je 
vždy půl hodiny před každou mší svatou a 
během adorací 



 Tuto neděli 6. ledna: 
- při všech mších svatých je možnost vzít si 
„tříkrálovou“ vodu, kadidlo a křídu 
- mši svatou od 18 hod. doprovodí chrámo-
vý sbor Cantores Cordis. 



 V pondělí 7. ledna od 18. 45 hod. v besídce 
Rozhovory o víře pro mládež. 



 V úterý 8. ledna: 
- od 9 hod. v besídce setkání seniorů 
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při 
úklidu kostela 
- od 19 v modrém salónku zkouška kapely 
Hroši, v besídce zkouška chrámového sboru 
Cantores Cordis. 



  Ve středu 9. ledna: 
- od 19 hod. ve videosále Teologický 
klub.



 Ve čtvrtek 10. ledna: 
- od 17 hod. všechna náboženství 
- od  19 hod. ve videosále společenství 
mladší mládeže 
- od 19 hod. na faře setkání katechumenů 
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek 
- od 19 hod. v modrém salonku seminář o 
duchovním životě a od 20 hod. 
kontemplace v kryptě. 



 V sobotu 12. ledna se od 19 hod. opět v 
sále Na Marjánce uskuteční Společenský 
večer naší farnosti. Vstupenky je možné 
zakoupit po všech ranních nedělních 
bohoslužbách, a to ještě 6. ledna. 
Kontakt: ples.srdcepane@centrum.cz, tel. 
725 897 101 Kristýna Němcová. 



 Příští neděli 13. ledna: 
- farní kafe se přesouvá na následující nedě-
li 20. ledna 
- od 19.15 hod. společenství žen na faře 
- modlitba chval v kryptě od 19.30 hod. 

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

Výhled farních akcí pro děti a mládež na jaro 
2019 
 Pravidelná čtvrteční náboženství a pondělní 

Rozhovory o víře; Rozhovory beze změn každé 

pondělí a náboženství každý čtvrtek (pouze 

s výjimkou jarních a velikonočních prázdnin) 

 Jarní prázdniny na běžkách pro starší děti a 

mládež od 10. do 16. února, na Mariánské 

v Krušných horách od neděle 10. (odpoledne) do 

soboty 16. února (večera) 

 Příprava na biřmování pro mládež, specifická 

příprava na biřmování bude probíhat o veliko-

nočních nedělích od 19.15 hod., jedná se o násle-

dující neděle: 28. dubna a 5., 12., 19. a 26. květ-

na, dlouhodobá příprava se děje v rámci Rozho-

vorů o víře pro mládež 

 Předsvatodušní duchovní obnova pro starší 

děti a mládež od 31. května do 2. června, od 

pátku 31. května (podvečera) do neděle 2. června 

(podvečera) v Jesenici u Rakovníka, pro biřmo-

vance zároveň závěrečná část přípravy na biřmo-

vání 

 Biřmování v sobotu 8. června (vigilie slavnosti 

Seslání Ducha svatého), při mši svaté od 18 

hod. 

 Příprava na první svaté přijímání a první sva-

tou zpověď – bude probíhat každou středu od 16 

hod. počínaje středou 3. dubna (krom středy 17. 

dubna), předpokládá paralelní docházku dětí na 

náboženství 

 První svaté přijímání v neděli 16. června, při 

mši svaté od 11 hod.  

 první svatá zpověď bude v pátek 14. června od 

19 hod. 

 Sobotní výlety pro děti, první jarní výlet bude 

v sobotu 6. dubna, termíny dalších výletů budou 

upřesněny 

 Velkovýprava pro starší děti a mládež „Vý-

chodní Slovensko 2019“ od 22. července do 3. 

srpna 

 Čundrovýprava pro starší děti a mládež 

„Rychlebské hory 2019“ od 12. do 17. srpna 

 Dětský tábor „Mariánská 2019“ od 24. do 31. 

srpna 

Neděle 6. 1. 2019  18 h CANTORES CORDIS 
řídí M. M. Ondrášová    varhany Marek Franěk 

14. stol.: Puer natus in Betlehem  Jistebnický kancionál 
(15. stol.): Tvůrci svému děkujíc  Vyšebrodský rukopis 
(1410): Velebme vždy s veselím  14. stol.: Quem pasto-
res 

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

www.srdcepane.cz  
 

http://www.srdcepane.cz/

