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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela  

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

22. září 2019  –  25. neděle v mezidobí 
 

1. čtení: Amos, kap. 8, verš 4–7 
Proti těm, kteří „chudáka kupují za peníze“. 

Odpověď k žalmu: Buď veleben Hospodin nyní i navěky 

2. čtení: 1. list sv. Pavla Timotejovi, kap. 2, verš 1–8 
Ať se konají k Bohu modlitby za všecky lidi. On chce, aby se všichni lidé zachránili. 

Evangelium: Lukáš, kap. 16, verš 1–13 
Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. 
 

Duše určená k tomu, aby kralovala s Kristem ve věčné slávě, musí být opracována údery kladiva a 
dláta; božský Umělec jich užívá, aby si připravil kameny, vyvolené duše. Ale co vlastně jsou tyto 
údery kladivem a dlátem? Temnota, má sestra, obavy, pokušení, zármutek ducha, duchovní bázli-
vost, svědčící o nějaké nemoci, tělesné obtíže…..Děkujte tedy nekonečné dobrotě věčného Otce, 
že vaši duši určenou ke spáse vede takovýmto způsobem. Proč se nehonosit tím, čím prošli i nej-
lepší ze všech otců? Otevřte své srdce tomuto nebeskému Lékaři duší a s plnou důvěrou se mu 
vrhněte do náručí. Vždyť vás vede jako vyvolené, abyste šli vzápětí za Ježíšem až na výšinu kal-
várskou. Já na vás myslím s radostí a největším zájmem, jak si asi ve vás vede Boží milost.  
                                                                                                                           sv. Pius z Pietrelciny 
Tento týden si připomínáme: 23. září památku sv. Pia z Pietrelciny, kněze 

 26. září sv. Kosmu a Damiána, mučedníky 
 27. září památku sv. Vincence z Paula, kněze 
 28. září slavnost SV. VÁCLAVA, mučedníka, hlavního patrona  
   českého národa 
 

Příští neděli bude 26. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení: 
1. čtení: Amos, kap. 6, verš 1a.4–7 
2. čtení: 1. list sv. Pavla Timotejovi, kap. 6, verš 11–16 
Evang.:  Lukáš, kap. 16, verš 19–31 

 

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

Bože, tys nám uložil, abychom milovali tebe a bližního,  

neboť v tom je smysl a naplnění všech ustanovení posvátného zákona; 

dej nám sílu, abychom zachovávali tvá přikázání, naplnili je láskou, a tak vešli do věčného života. 

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



 Tuto neděli 22. září: 
- od 19.30 hod. v kostele modlitby chval 

 

 V pondělí 23. září: 
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře 
pro mladší mládež 



 V úterý 24. září: 
- od 19 hod. v knihovně Rozhovory o víře 
pro starší mládež 
- od 19 hod v besídce zkouška 
chrámového sboru 
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek 



 Ve středu 25. září: 
- od 19 hod. ve videosále Teologický 
klub 

 

 Ve čtvrtek 26. září: 

- od 17 hod. všechna náboženství 
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při 
úklidu kostela 
- od 19 hod. v modrém salonku seminář o 
duchovním životě  
- od 20 hod. kontemplace v kryptě 



 Příští nedělizáří: 

- bude Svatováclavská sbírka na církevní 
školství
- od 11 hod. mše svatá především pro 
rodiny s dětmi  



První setkání seniorů bude v úterý 8. 
října a Literatura a duchovní život začne 

od pondělí 14. října. 

 
Bude otevřena od neděle 6. října. 

 

Zveme všechny na pěší pouť do Staré 
Boleslavi. V 6:25 odjezd autobusu č. 378 ze 
zastávky Letňany na zastávku Vinořský 
hřbitov, odkud pokračujeme do cíle pěšky. V 
10:00 se zúčastníme mše svaté na náměstí ve 

Staré Boleslavi. Nemusíte se bát délky, ani 
obtížnosti trasy. Půjdeme cca 12 km. 
Doporučujeme dobré boty a malou svačinu. 
Odjezd ze Staré Boleslavi zpět do Prahy je 
individuální. Těšíme se na vás. Případné 
dotazy zodpovíme na 602 201 707 



V letošním roce začala generální oprava 
vnějšího pláště kostela a jeho zázemí. Oprava 
je rozvržena do šesti etap, jejich postupná 
realizace je odvislá od finančních možností, 
nejpozději by měla skončit v roce 2022. Všechny 
práce jsou prováděny pod stálým památkovým 
dohledem, některé v režimu restaurování (náš 
kostel je národní kulturní památkou). Důvodem 
oprav je jak logická návaznost na již proběhlou 
opravu zvonice, tak, a to především, sám 
neutěšený stav vnějšího pláště kostela… Celková 
vysoutěžená cena oprav je 14.850.663 Kč. Na 
opravu žádáme – v příslušných programech – o 
granty a dotace, které dostáváme, nicméně velká 
část nákladů připadá na samotnou farnost (v 
roce 2019 by spolupodíl farnosti jako vlastníka 
kostela činit přibližně 4 miliony Kč). 

Pokud byste se na tomto díle oprav chtěli 
podílet, budeme Vám vděční za Vaši 
laskavou finanční pomoc na tento účel. Kdo 
by tak chtěl učinit, navrhujeme trojí možnost: 

1. anonymním finančním darem do nedělních 
sbírek na tento účel, které proběhnou do 
konce roku o následujících prvních nedělích v 
měsíci: 6. října, 3. listopadu, 1. prosince 2019; 
v roce 2020 pak vždy první neděli v měsíci 
(kromě ledna, července a srpna), 

2. finančním darem v hotovosti (rádi 
vystavíme potvrzení nebo sepíšeme darovací 
smlouvu) 

3. finančním darem převodem na účet 
farnosti 11178349/0800 s použitím 
variabilního symbolu 2019 (rádi vystavíme 
potvrzení nebo sepíšeme darovací smlouvu). 
Za Vaše případné dary Vám srdečně děku-
jeme a modlíme se za Vás. 

 
 Sobota 28. 9. 2019  18 h CANTORES CORDIS 

řídí M. M. Ondrášová 
Adam Václav Michna z Otradovic (1600–1676): Svatý Václave  
Šteyerův kancionál (1764): Svatý Václave, pros za nás  P. Maxmi-
lián Biedermann (1866–1933): Svatý Václave  Václav Karel Holan 
Rovenský (1644–1718): Vévodo svatý, Václave (upr. Petr Chaloupský 
*1964) 

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

www.srdcepane.cz 

tel:602201707
http://www.srdcepane.cz/

