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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela  

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

4. března 2018  –  3. neděle postní 
 
1. čtení: 2. kniha Mojžíšova, kap. 20, verš 1–17 

Zákon byl dán skrze Mojžíše 

Odpověď k žalmu: Pane, ty máš slova věčného života 

2. čtení: 1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 1, verš 22–25 
Kážeme Krista ukřižovaného; Židy to uráží, ale pro ty, kdo jsou povoláni, je to 
Boží moudrost 

Evangelium: Jan, kap. 2, verš 13–25 
Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej zase postavím 
 

«A jako je dům bez pána zahalen tmou, hanbou a potupou a je v něm plno špíny a nečistoty, tak 
se i duše, kterou opustil její Pán, i když se v ní předtím radoval se zástupem andělů, naplní tmou 
hříchu, hanbou vášní a veškerou nešlechetností. […] Běda duši, nemá-li Krista, který by ji pilně 
obdělával, aby mohla přinášet dobré ovoce Ducha! Neboť zpustne, zaroste trním a hložím, ne-
přinese plody a nakonec bude vypálena. Běda duši, nepřebývá-li v ní její Pán, Kristus! Neboť 
zpustne, naplní ji zápach vášní a stane se příbytkem zla»               (SV. MAKARIOS) 
 

Tento týden si připomínáme:    7. března sv. Perpetuu a Felicitu, mučednice  
   8. března   sv. Jana z Boha, řeholníka  
   9. března   sv. Františku Římskou, řeholnici 
 10. března   sv. Jana Ogilvie, kněze a mučedníka  
 

Příští neděli bude 4. neděle postní. Při bohoslužbě se budou číst tato čtení: 
1. čtení:  2. kniha Kronik, kap. 36, verš 14–16.19–23 
2. čtení:  list sv. Pavla Efesanům, kap. 2, verš 4–10 
Evang.:  Jan, kap. 3, verš 14–21 
 

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE 
Neděle: 9, 11, 18 hod. 
Pondělí až sobota: 8, 18 hod. 
V době postní konáme pobožnost křížové cesty 
v neděli a v pátek v 17.30 hod.  
Společně se modlíme růženec ve čtvrtek a v so-
botu v 17.30 hod. 
V pátek po večerní mši svaté je půlhodinová ti-
chá adorace  

Bože, studnice milosrdenství a dobroty, ty nám dáváš příležitost, abychom svou hříšnost léčili modlitbou,  

postem a štědrostí; pohleď, jak ve svědomí cítíme svou vinu a pokorně se z ní vyznáváme,  
ukaž na nás své veliké slitování, odpusť nám a pozvedni nás k sobě. 

V době postní je pravidelná příležitost ke 
svátosti smíření před každou večerní mší 
svatou prodloužena na tři čtvrtě hodiny 



 Minulou neděli se při sbírce Haléř sv. 
Petra vybrala částka 36.259 Kč. 



 Tuto neděli 4. března:  
- první účelová sbírka na nový oltář do 
našeho kostela 
- od 19.30 hod. modlitby chval v kryptě. 



 V pondělí 5. března: 
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře 
pro mládež 
- od 19 hod. ve videosále Literatura a 
duchovní život. 



 V úterý 6. března: 
- po večerní mši svaté úklid kostela 
- od 19 hod. ve videosále kurzy BETA 
- od 19 hod. v modrém salónku zkouška 
kapely Hroši, v besídce chrámového sboru 
Cantores Cordis. 



 Ve středu 7. března: 
- od 19 hod. ve videosále společenství 
starší mládeže.



 Ve čtvrtek 8. března: 
- od 17 hod. všechna náboženství 
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek 
- od 19 hod. ve videosále společenství 
mladší mládeže 
-  od 19 hod. na faře setkání 
katechumenů 
- od 20 hod. kontemplace v kryptě. 



 Příští neděli 11. března (4. neděle postní): 
- sbírka na charitní činnost v arcidiecézi  
- proběhne akce Misijní koláč, po obou 
dopoledních mších svatých bude možnost 
zakoupením  balíčku pečiva podpořit misie  
- od 10 hod. v besídce farní kafe 
- od 19.15 hod. na faře společenství žen. 

Výhled farních akcí pro děti a mládež na 
jaro a léto 2018 
 Příprava na biřmování pro mládež specific-
ká příprava na biřmování bude probíhat o veli-

konočních nedělích od 19.15 hod., jedná se o ná-
sledující neděle: 8., 15. 22. a 29. dubna a 6. květ-
na, dlouhodobá příprava se děje v rámci Rozho-
vorů 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 
biřmovance zároveň závěrečná část přípravy na 
biřmování  
 Biřmování v sobotu 19. května (vigilie slav-
nosti Seslání Ducha svatého) od 18 hodin 
v kostele 
 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 sa-
lonku 
 Sobotní výlety pro děti: první jarní výlet 

bude v sobotu 14. dubna  

 Velkovýprava pro starší děti a mládež „Itá-
lie 2018“ od 23. července do 4. srpna 

 Čundrovýprava pro starší děti a mládež 
„Povodím Střely 2018“ od 2. do 7. července 

 Dětský tábor „Mariánská 2018“ od 25. srpna 
do 1. září 

– na tyto letní akce je třeba se přihlásit; bližší 

informace a přihlášky jsou na našem webu 

v záložce Aktivity / Akce pro děti a mládež 

JAK PODPOŘIT REALIZACI  

NOVÉHO OLTÁŘE 
Náš kostel dostane, dá-li Bůh, v průběhu roku 
2018 nový oltář architektů Josefa Pleskota a 
Norberta Schmidta. Předpokládaná cena oltáře 
spolu s podestou a všemi dalšími náklady bude 
do 2.000.000 Kč (vč. DPH). Oltář bude financo-
ván z darů a vlastních zdrojů farnosti. Kdo by 
chtěl přispět, může tak učinit trojím způsobem: 
1. anonymním finančním darem v hotovosti 
do účelové kostelní sbírky, která se bude konat 
vždy první neděli v měsíci březnu, dubnu, listo-
padu a prosinci 2018  
2. účelově vázaným finančním darem převo-
dem na účet farnosti č.11178349/0800 s použi-
tím variabilního symbolu 2018  
3. účelově vázaným finančním darem v hoto-
vosti Při využití možnosti 2 a 3 rádi vystavíme 
potvrzení o přijetí daru anebo uzavřeme darova-
cí smlouvu. Všem dárcům patří velký dík. 

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

www.srdcepane.cz  
 
 

http://www.srdcepane.cz/

