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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela  

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

11. března 2018  –  4. neděle postní 
 

1. čtení: 2. kniha Kronik, kap. 36, verš 14–16.19–23 
Vyhnanstvím a vysvobozením lidu ukázal Hospodin svůj hněv i milosrdenství. 

Odpověď k žalmu: Vyslyš nás, Pane, a vysvoboď nás! 

2. čtení: list sv. Pavla Efesanům, kap. 2, verš 4–10 
Byli jsme mrtví pro své hříchy. Milostí jste spaseni! 

Evangelium: Jan, kap. 3, verš 14–21 
Bůh poslal Syna, aby skrze něho byl svět spasen. 
 

Bratři, jsou tři věci, na nichž stojí víra, spočívá zbožnost a trvá ctnost: modlitba, půst a 
milosrdenství. Kvůli čemu modlitba klepe, to půst vyprošuje a milosrdenství dostává. Modlitba, 
milosrdenství a půst, to je trojice tvořící jednotu a dávající si navzájem život. Neboť duší 
modlitby je odříkání a životem odříkání je slitovnost. Nikdo ať je neodtrhuje, nemohou být 
odděleny. Kdo má jen jedno z nich a nemá zároveň i ostatní, nemá vlastně nic. Takže ten, kdo se 
modlí, ať se i postí.                                                                                                 sv. Petr Chryzolog 
 
Tento týden si připomínáme:  13. března     výroční den zvolení papeže Františka  
  17. března     sv. Patrika, biskupa 
 

Příští neděli bude 5. neděle postní. Při bohoslužbě se budou číst tato čtení:  
1. čtení: Jeremiáš, kap. 31, verš 31–34 
2. čtení: list Židům, kap. 5, verš 7–9 
Evang.:  Jan, kap. 12, verš 20–33 
 

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, tys poslal na svět svého Syna a jeho prostřednictvím uskutečňuješ naše vykoupení;  
oživ víru svého lidu, abychom se s oddanou zbožností připravovali na velikonoční svátky. 

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



 Minulou neděli se při první účelové sbírce 
na nový oltář vybrala částka 74.011 Kč. 



 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 
- od 19.15 hod. ve videosále beseda 
s vietnamským aktivistou panem Tuanem 
pořádaná naší farní charitou. 



 V pondělí 12. března: 
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře 
pro mládež.  



 V úterý 13. března: 
- od 9 hod. v besídce setkání seniorů 
- po večerní mši svaté úklid kostela 
- od 19 hod. v modrém salónku zkouška 
Hrochů a v besídce Cantores Cordis. 



 Ve středu 14. března: 
- od 19 hod. ve videosále Teologický 
klub.



 Ve čtvrtek 15. 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 19 hod. v salónku seminář o duch. 
životě a od 20 hod. kontemplace v kryptě. 



 V sobotu 17. března od 9 hod. duchovní 
obnova pro farnost s Mons. Michaelem 
Slavíkem, zakončena bude mší svatou ve 13 
hod.  



 Příští neděli 18. března (5. neděle postní):  
- od 11 hod. mše svatá především pro 
rodiny s dětmi 
- od 19.30 hod. modlitby chval v kryptě. 
 

Výhled farních akcí pro děti a mládež na jaro a 
léto 2018 

 Velkovýprava pro starší děti a mládež „Itálie 
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 OL-

TÁŘE 

Náš kostel dostane, dá-li Bůh, v průběhu roku 
2018 nový oltář architektů Josefa Pleskota a Nor-
berta Schmidta. Předpokládaná cena oltáře spolu 
s podestou a všemi dalšími náklady bude do 
2.000.000 Kč (vč. DPH). Oltář bude financován 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 použitím 
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 darovací 
smlouvu. Všem dárcům patří velký dík. 



 V souvislosti se jmenováním otce Zdenka 

pomocným biskupem jsme rozhodli dát mu, 

jako jeho bývalá farnost, k této významné udá-

losti dar - biskupský prsten. Pokud se na tomto 

daru chcete podílet, zašlete prosím svůj příspě-

vek do konce března na účet koordinátorů: 

1196069193 / 0800 (v záhlaví uveďte své jmé-

no a heslo „Prsten”). Výpis všech bezhotovost-

ně poukázaných částek bude na požádání k dis-

pozici. Prsten bude k vidění v besídce v neděli 

29. dubna po každé bohoslužbě, spolu s přáním, 

pod které se každý bude moci podepsat. Pro 

více informací, nebo chcete-li přispět v hoto-

vosti, se obraťte na Karolínu Němcovou nebo 

Markétu Crowe. 

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

www.srdcepane.cz  
 

http://www.srdcepane.cz/

