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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela  

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

7. října 2018  –  27. neděle v mezidobí 
 

1. čtení: 1. kniha Mojžíšova, kap. 2, verš 18–24 
A budou jeden člověk. 

Odpověď k žalmu: Blaze každému, kdo kráčí po Božích cestách 

2. čtení: list Židům, kap. 2, verš 9–11 
Vždyť ten, kdo posvěcuje, i ti, kteří jsou posvěcováni, mají stejný původ. 

Evangelium: Marek, kap. 10, verš 2–16 
Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj! 

 

Přinášejme ovoce, které je známkou obrácení. A milujme bližní jako sebe. Mějme lásku a pokoru 
a podporujme potřebné, protože to očišťuje duši od poskvrny hříchů. Vždyť lidé všechno, co 
zanechají na tomto světě, ztratí; s sebou si však ponesou odměnu za lásku a za to, co darovali 
potřebným; za to dostanou od Boha štědrou odměnu a odplatu. Nechtějme být moudří a chytří 
podle lidských měřítek, ale spíše buďme prostí, pokorní a čistí. Nikdy nemáme toužit po tom, 
abychom převyšovali druhé, ale spíše buďme služebníky a buďme podřízení každému lidskému 
zřízení kvůli Bohu. A na všech, kdo takto jednají a vytrvají až do konce, spočine Duch Páně a 
učiní si v nich příbytek; budou syny nebeského Otce, jehož skutky konají, a jsou bratrem, sestrou 
i matkou našeho Pána Ježíše Krista.                                                                              sv. František 
 

Tento týden si připomínáme:  9. října sv. Dionýsia, biskupa, a druhy, mučedníky 
      a sv. Jana Leonardiho, kněze 
  11. října sv. Jana XXIII., papeže 
  12. října sv. Radima, biskupa 
 

Příští neděli bude 28. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení: 
1. čtení:  kniha Moudrosti, kap. 7, verš 7–11 
2. čtení:  list Židům, kap. 4, verš 12–13 
Evang.:  Marek, kap. 10, verš 17–30 
 

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE 
Neděle: 9, 11, 18 hod. 
Pondělí až sobota: 8, 18 hod. 
Společně se modlíme růženec ve čtvrtek a 
v sobotu v 17.30 hod. 
V pátek po večerní mši svaté je půlhodinová 
tichá adorace 

Všemohoucí Bože, náš nebeský Otče, ty ve své štědrosti dáváš prosícím více, než si zasluhují a žádají;  

smiluj se nad námi, zbav nás všeho, co tíží naše svědomí, a daruj nám i to, oč se ani neodvažujeme prosit. 

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



 Minulou neděli se při sbírce na církevní 
školství vybrala částka 30.078 Kč. 



 Tuto neděli 7. října: 
 od 19.15 hod. na faře společenství žen  
 od 19.15 hod. v besídce pastorační rada 
farnosti 

- od 19.30 hod. modlitby chval v kryptě. 
  

 V pondělí 8. října: 
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře 
pro mládež 
- od 19 hod. ve videosále Literatura a 
duchovní život. 

 

 V úterý 9. října: 
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při 
úklidu kostela 
- od 19 hod. ve videosále kurzy ALFA 
- od 19 hod. v besídce zkouška chrámového 
sboru Cantores Cordis a v modrém salonku 
kapely Hroši. 



 Ve středu 10. října: 
- od 19 hod. se ve videosále společenství 
starší mládeže. 



 Ve čtvrtek 11. října: 
- od 17 hod. všechna náboženství 
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek 
- od 19 hod. na faře setkání katechumenů 
- od 19 hod. ve videosále společenství 
mladší mládeže 
- od 20 hod. kontemplace v kryptě. 

 Akce pro děti a mládež pořádané naší 
farností: 

 Duchovní obnova pro starší děti a 
mládež v Želkovicích od 19. do 21. října. 
Bližší informace na webu nebo u otce Jana. 

Projekt FEAD II - potravinová a materiální 
pomoc potřebným je v rámci Farní charity 
Praha 3 - Vinohrady opět k dispozici. Výdej-

ní den je každý pracovní čtvrtek 10 - 12 hod 
nově v ulici Hořanská 1 Praha 3 (poblíž 
Žižkovské vozovny). 

JAK PODPOŘIT REALIZACI NOVÉ-
HO 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 
ještě první neděli v měsíci listopadu 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. 
Nový oltář bude, dá-li Bůh, slavnostně 
požehnán v sobotu 24. listopadu 2018 při mši 

svaté od 18 hod. 

nabízí nové knihy:  

RÖHR, H. P.:  Hysterie – strach 
z odmítnutí. Autor ukazuje na pozadí jedné 
z pohádek bratří Grimmů /O chytré Bětě/ 
příčiny symptomů hysterie, jejich různé 
projevy i možnosti léčby.                       S 284 
DETHLEFSEN, T. a DAHLE, R.: Nemoc 
jako cesta. Originální pohled na tělesná 
onemocnění - infekce, úrazy apod. z pera 
dvou odborníků na fenomén nemoci. Pokud 
vytrvale trváme na nezdravých vzorcích 
uvažování a chování, těl nám to dá 
nekompromisně najevo.                         K 43 
SACKS, J.: Důstojnost v rozdílnosti. 
Leitmotivem publikace, jak napovídá název je 
obhajoba Bohem ustanovené lidské 
rozmanitosti. Autor zkoumá kořeny násilí a 
jeho spojitost s náboženstvím. Jedná se 
především o dějinné napětí mezi judaismem, 
křesťanstvím a islámem.                        S 305 
Půjčujeme v neděli od 10 do 11 a ve středu od 16 od 18 h 

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

www.srdcepane.cz 

http://www.srdcepane.cz/

