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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela 

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

29. září 2019  –  26. neděle v mezidobí 
 

1. čtení: Amos, kap. 6, verš 1a.4–7 
Kdo si hoví a prozpěvují, půjdou nyní do zajetí. 

Odpověď k žalmu: Veleb, duše má, Hospodina! 

2. čtení: 1. list sv. Pavla Timotejovi, kap. 6, verš 11–16 
Uchovej nauku až do slavného příchodu našeho Pána. 

Evangelium: Lukáš, kap. 16, verš 19–31 
Ty ses měl dobře už zaživa, Lazar naproti tomu špatně. Nyní se tu on raduje, a ty zakoušíš 
muka. 

Ten, který vzkřísil z mrtvých jeho, vzkřísí i nás, budeme-li činit jeho vůli, žít podle jeho přikázání 
a milovat to, co miloval on, když se budeme vyhýbat nespravedlnosti, lakotě, prospěchářství, po-
mluvám a lživému svědectví; když nebudeme odplácet zlo zlem, nadávku nadávkou, ránu ranou 
nebo kletbu kletbou; když budeme pamatovat na to, co učil Pán: Nesuďte, a nebudete souzeni, 
odpouštějte a bude vám odpuštěno, buďte milosrdní a dojdete milosrdenství. Jakou mírou měříte, 
takovou se naměří vám; řekl též: Blahoslavení chudí a pronásledovaní pro spravedlnost, neboť 
jejich je království Boží.                                                                      sv. Polykarp, biskup a mučedník 

Tento týden si připomínáme:  30. září památku sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 
1. října  památku sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky 

církve 
2. října  památku sv. andělů strážných 
4. října  památku sv. Františka z Assisi 
 

Příští neděli bude 27. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení: 
1. čtení:  Habakuk, kap. 1, verš 2–3 a kap. 2, verš 2–4 
2. čtení:  2. list sv. Pavla Timotejovi, kap. 1, verš 6–8.13–14 
Evang.:  Lukáš, kap. 17, verš 5–10 

 

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. 
Na tento pátek připadá první pátek v měsíci. 

Bože, ty ukazuješ svou všemohoucnost nejvíce tím, že se smilováváš a nenecháváš nás bez pomoci;  

posiluj nás svou milostí,  

abychom vytrvale usilovali o dosažení toho, co nám slibuješ, a došli do nebeské slávy. 

Příležitost ke svaté zpovědi je půl hodiny před 
každou mší svatou, během adorací a na požádání 
i jindy 

 



 Tuto nedělizáří: 

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

 

 V pondělí 30. září: 
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře 
pro mladší mládež 



 V úterý 1. října: 
- 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 2. října: 
- od 19 hod. ve videosále Teologický 
klub 

 

 Ve čtvrtek 3. října: 

- od 17 hod. všechna náboženství 
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při 
úklidu kostela 
- od 19 hod. ve videosále společenství 
mládeže  
- od 19 hod. v besídce setkání katechu-
menů 
- od 20 hod. kontemplace v kryptě 



  V pátek 4. října je první pátek v měsíci 
s obvyklým programem. 



 Příští neděli 6. října: 
- proběhne první účelová sbírka na opravu 
našeho kostela 
- od 19.30 hod. v kostele modlitby chval 



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

od pondělí 14. října. 

 
Je otevřena od neděle 6. října. 

Půjčujeme v neděli od 10 do 11 a ve středu od 16 do 18 h 

 

Plán farních akcí pro děti a mládež na 
podzim 2016 

 Duchovní obnova pro starší děti a 
mládež Želkovicích od pátku 18. října 
(podvečera) do neděle 20. října (podvečera) 

 

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. 

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

www.srdcepane.cz 

http://www.srdcepane.cz/

