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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela 

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

14. října 2018  –  28. neděle v mezidobí 
 

1. čtení: kniha Moudrosti, kap. 7, verš 7–11 
Bohatství jsem pokládal ve srovnání s moudrostí za nic. 

Odpověď k žalmu: Bože, buď milostiv a žehnej nám! 

2. čtení: list Židům, kap. 4, verš 12–13 
Boží slovo pronáší soud i nad nejvnitřnějšími lidskými myšlenkami a hnutími. 

Evangelium: Marek, kap. 10, verš 17–30 
Prodej všechno, co máš, a následuj mě! 
 

A kdykoliv myslíme na Krista, vždycky si připomeňme, jaká láska ho vedla k tomu, že nám pro-
kázal tolik milostí a dobrodiní, a jakou lásku nám ukázal Bůh, když nám dal takovou záruku své 
lásky k nám. A láska volá po lásce. Proto se snažme mít to stále před očima, a tak se povzbuzuj-
me k lásce. A dá-li nám Bůh jednou tu milost, že se nám tato láska vtiskne hluboko do srdce, bu-
de nám všechno velice snadné a v nejkratší době a s malou námahou vykonáme velmi mnoho.  
        Terezie od Ježíše 
 

Tento týden si připomínáme: 15. října  památku sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve 
 16. října sv. Hedviku, řeholnici 

  a sv. Markétu Marii Alacoque, pannu 
 17. října památku sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka 
 18. října  svátek sv. Lukáše, evangelisty 

  19. října  sv. Jana de Brébeuf a Izáka Joguese, kněží, a druhů, 
mučedníků 

   a sv. Pavla od Kříže, kněze 
 

Příští neděli bude 29. neděle v mezidobí (Den modliteb za misie). Při bohoslužbách budou tato čtení:   

1. čtení:  Izaiáš, kap. 53, verš 10–11 
2. čtení:  list Židům, kap. 4, verš 14–16 
Evang.: Marek, kap. 10, verš 35–45 

 

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 

Prosíme tě, Bože, dej nám svou milost, aby nás vždycky předcházela a  

provázela a stále nás vedla ke konání dobra.

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

 



 Tuto neděli 14. října: 
- od 10 hod. besídce farní kafe, na kterém 
bude připravovat kávu paní Eden, naše 
farnice z Eritreje. 

 

 V pondělí 15. října: 
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře 
pro mládež. 

 

 V úterý 16. října: 
- od 9 hod. v besídce setkání seniorů  
- 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 17. října: 
- od 19 hod. se ve videosále Teologický 
klub. 



 Ve čtvrtek 18. 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 19 hod. v modrém salonku seminář o 
duchovním životě a od 20 hod. 
kontemplace v kryptě 
- od 20 hod. slavnostní koncert ke 100. 
výročí vzniku Československé republiky 
pořádaný Městskou částí Praha 3. 



 Od pátku 19. října do neděle 21. října 
odpoledne bude otec Jan s mládeží na 
podzimní duchovní obnově v Želkovicích. 
Prosíme o modlitbu.  



 V sobotu 20. října od 14:30 hod. III. 
ročník festivalu duchovních písní LP 
Nota.  



 Příští neděli 21. října: 
- bude sbírka na misie 
- od 19.15 hod. modlitby chval v kryptě.  

 Projekt FEAD II - potravinová a 
materiální pomoc potřebným je v rámci Farní 
charity Praha 3 - Vinohrady opět k dispozici. 
Výdejní den je každý pracovní čtvrtek 10 - 
12 hod nově v ulici Hořanská 1 Praha 3 
(poblíž Žižkovské vozovny). 

 Tuto neděli 14. října bude během farního 
kafe příležitost pohovořit se členy Farní 
charity o jejích aktivitách, či možnosti 
připojit se k její činnosti. Všichni farníci jsou 
srdečně zváni. 
 

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 
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. 

RADCLIFFE, T.: Proč být křesťanem? 
Autor probírá řadu různých stránek 
křesťanské víry a zkoumá, jak se jimi 
můžeme vymezit vůči dominantní kultuře. 
Právě tyto odlišnosti dodávají smysl 
výrokům, které o víře vyslovujeme. Pokud 
naše životy nejsou čímsi zvláštní a jen se 
přizpůsobujeme, tak naše slova budou 
prázdná.                                                 E 64 
Půjčujeme v neděli od 10 do 11 a ve středu od 16 od 18 h 
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