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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela  

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

13. října 2019  –  28. neděle v mezidobí 
 

1. čtení: 2. kniha Královská, kap. 5, verš 14–17 
Náman se vrátil k Božímu muži a vyznal Pána. 

Odpověď k žalmu: Zpívejme Hospodinu píseň novou  

  nebo: Jásejte Bohu, všechny země, aleluja 

2. čtení: 2. list sv. Pavla Timotejovi, kap. 2, verš 8–13 
Když vytrváme, budeme s Kristem kralovat. 

Evangelium: Lukáš, kap. 17, verš 11–19 
Nikdo se nenašel, aby se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec? 
 

Lze v Kristově církvi očekávat náboženský rozvoj? Samozřejmě lze, a to velmi značný. Vždyť kdo by 
byl vůči lidem tak nepřející a natolik se protivil Bohu, aby se tomu snažil zabránit? Je však třeba, aby 
při tom šlo skutečně o rozvoj víry, nikoli o její záměnu. Rozvoji čehokoli je vlastní to, že to při růstu 
zůstává samo sebou, zatímco při změně se jedno proměňuje v druhé. Je tedy žádoucí, aby rostl a bo-
hatě a mocně se rozvíjel rozum , vědění a moudrost po stupních let a věků jak u jednotlivců, tak u 
celého společenství , jak u každého člověka, tak u celé církve, ovšem svým vlastním směrem , to 
znamená v rámci téhož učení, v témže smyslu a v témže obsahu.                            sv. Vincenc Lerinský 
 

Tento týden si připomínáme:     4. října  sv. Kalista I., papeže a mučedníka 
15. října   památku sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve 
16. října   sv. Hedviku, řeholnici, hlavní patronku Slezska 

   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, kněze, a druhy, 

 mučedníky 
  a sv. Pavla od Kříže, kněze 
 

Příští neděli bude 29. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení: 
1. čtení: 2. kniha Mojžíšova, kap. 17, verš 8–13 
2. čtení: 2. list sv. Pavla Timotejovi, kap. 3, verš 14 až kap. 4, verš 2 
Evang.:  Lukáš, kap. 18, verš 1–8 
 

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

Prosíme tě, Bože, dej nám svou milost, aby nás vždycky předcházela a provázela a stále nás vedla ke konání dobra. 

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



 Minulou neděli se při první účelové 
sbírce na opravu našeho kostela vybrala 
částka 90.212 Kč. Všem dárcům patří dík. 



 Tuto neděli 13. října: 
- od 10 hod. v besídce farní kafe 
- od 11 hod. mše svatá zvlášť pro rodiny 
s dětmi 
- od 19.15 hod. na faře společenství žen 

 

 V pondělí 14. října: 
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře 
pro mladší mládež 
- od 19 hod. ve videosále Literatura a 
duchovní život 



 V úterý 15. října: 
- od 19 hod. v besídce zkouška sboru 
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek 
- od 19 hod. ve videosále Rozhovory o víře 
pro starší mládež 



 Ve středu 16. října: 
- od 19 hod. ve videosále Teologický 
klub 

 

 Ve čtvrtek 17. října: 

- od 17 hod. všechna náboženství 
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při 
úklidu kostela 
- od 19 hod. ve videosále společenství 
mládeže 
- od 19.30 hod. v kostele koncert v rámci 
festivalu Žižkovský podzim  
- od 19 hod. na faře setkání katechumenů 
- od 20 hod. kontemplace v kryptě 



 Plánovaná duchovní obnova pro mládež 
se pro malý počet přihlášených tentokrát 
bohužel nekoná. 



 V sobotu 19. října od 14.30 hod. 
v kostele festival písní LP Nota. 



 Příští neděli 20. října: 
- sbírka na misie při všech bohoslužbách 
- od 19.30 hod. v kostele modlitby chval 



V sobotu 2. listopadu kromě obvyklých mší 
svatých  v kostele se bude ještě sloužit od 15 
hod. mše svatá za zemřelé v kapli sv. 
Václava na Vinohradském hřbitově. 



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.

 
HOUKAL, Jan: Biřmování. Autor velmi 
zajímavou formou zpracovává svátost, která 
je pro mladého člověka vykročením na cestu 
ke křesťanské dospělosti. Velmi jasnou for-
mou jsou probírány teologické základy sva-
tosti i její praktický rozměr v životě.     O 86 
Půjčujeme v neděli od 10 do 11 a ve středu od 16 do 18 h 
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