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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela  

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

28. října 2018  –  30. neděle v mezidobí 
 

1. čtení: Jeremiáš, kap. 31, verš 7–9 
Přivedu je nazpět, slepí a kulhaví budou mezi nimi. 

Odpověď k žalmu: Miluji tě, Hospodine, má sílo 

2. čtení: list Židům, kap. 5, verš 1–6 
Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchizedechova. 

Evangelium: Marek, kap. 10, verš 46–52 
Mistře, ať vidím! 

 

«Jak šťastné to bude aleluja, tam v nebi; bezstarostné a bez odpůrce! Tam nikdo nebude 
nepřítelem a nikdo nepřestane být přítelem. Tam i tady se vzdává Bohu chvála. Jenže tady chválí 
Boha ti, kteří jsou zavaleni starostmi, tam ti, kteří jsou již v klidu a bezpečí; zde ti, kteří musejí 
zemřít, tam ti, kteří žijí navěky; zde se Bůh chválí v naději, tam ve skutečnosti; zde na cestě, tam 
ve vlasti. Teď tedy, bratři moji, zpívejme, ne pro potěšení v odpočinku, ale pro útěchu v námaze. 
Jako si zpívají pocestní: Zpívej si, ale kráčej! Námaze ulevuj zpěvem, nelibuj si v lenosti; zpívej a 
kráčej Co je to „kráčej“? Prospívej, dělej pokroky v dobrém. Podle apoštola jsou i takoví, kteří 
dělají pokroky ve zlém. Děláš-li pokroky, znamená to, že kráčíš. Dělej však pokroky v dobrém, 
prospívej v pravé víře a v dobrém životě. Zpívej a kráčej!»                    (SV. AUGUSTIN) 
 

Tento týden si připomínáme: 31. října sv. Wolfganga, biskupa 
1. listopadu slavnost VŠECH SVATÝCH 
2. listopadu VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 
3. listopadu sv. Martina de Porres, řeholníka 
 

Příští neděli bude 31. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení: 
1. čtení:  5. kniha Mojžíšova, kap. 6, verš 2–6 
2. čtení:  list Židům, kap. 7, verš 23–28 
Evang.:   Marek, kap. 12, verš 28b–34 

 

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE 
Neděle: 9, 11, 18 hod. 
Pondělí až sobota: 8, 18 hod. 
Společně se nodlíme růženec ve čtvrtek a 
v sobotu v 17.30 hod. 
Na tento pátek připadá 1. pátek v měsíci. Ado-
race bude v pátek půl hodiny po ranní mši svaté 
od 17 hod. a půl hodiny po večerní mši svaté 

Všemohoucí, věčný Bože, rozmnož naši víru, naději a lásku,  
ať s radostí plníme, co přikazuješ, aby se na nás splnilo, co slibuješ. 

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



 Minulou neděli se při sbírce na misie 
vybrala částka 36. 961 Kč. 

 

 Tuto neděli 28. října:  
- od 11 hod. mše svatá především pro 
rodiny s dětmi doprovázená kapelou Hroši  
- v rámci festivalu „Open House Praha“ 
budou od 13 do 16 hod. probíhat 
komentované prohlídky našeho kostela. 

 

 V pondělí 29. října: 
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře 
pro mládež, tentokrát s promítáním filmu. 

 

 V úterý 30. 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 modrém salonku zkouška 
kapely Hroši, není zkouška Cantores 
Cordis. 



 Ve středu 31. října: 
- od 19 hod. se ve videosále Teologický 
klub. 



 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu 
po celý den je možno při návštěvě kterého-
koli kostela získat plnomocné odpustky 
přivlastnitelné pouze duším v očistci. 
Kromě tří obvyklých podmínek je třeba po-
modlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně 

a vyznání víry. Od 1. do 8. listopadu je 
možno tyto plnomocné odpustky získat jed-
nou denně po splnění tří obvyklých podmí-
nek při návštěvě hřbitova.



 Ve čtvrtek 1. listopadu: 
- 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. 



  V pátek 2. listopadu kromě obvyklých mší 
svatých  v kostele a adorace se bude ještě 
sloužit od 16 hod. mše svatá za zemřelé 
v kapli sv. Václava na Vinohradském 
hřbitově. 



 Příští neděli 4. listopadu: 
- proběhne třetí účelová sbírka na náš 
nový oltář. Zatím se vybralo na nový oltář 
celkem 941.188 Kč. 
- od 19.15 hod. na faře společenství žen 
- od 19.30 hod. modlitby chval v kryptě. 

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 
hotovosti Při využití možnosti 2 a 3 rádi 
vystavíme potvrzení o přijetí daru anebo 
uzavřeme darovací smlouvu. Všem dárcům patří 
velký dík. 

Nový oltář bude, dá-li Bůh, slavnostně 
posvěcen v sobotu 24. listopadu 2018 
při mši svaté od 18 hod. Mši svaté 
bude předsedat a obřad posvěcení 
vykoná Mons. Zdenek Wasserbauer, 
pomocný biskup pražský. 

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/

