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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela  

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

3. listopadu 2019  –  31. neděle v mezidobí 
 

1. čtení: kniha Moudrosti, kap. 11, verš 22 až kap. 12, verš 2 
Máš slitování se vším, vždyť miluješ všechno, co je. 

Odpověď k žalmu: Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi 

2. čtení: 2. list sv. Pavla Soluňanům, kap. 1, verš 11 až kap. 2, verš 2 
Jméno Kristovo bude oslaveno skrze vás a vy budete oslaveni skrze něho. 

Evangelium: Lukáš, kap. 19, verš 1–10 
Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo. 
 

Vidíme, že i smrt může být ziskem a život trestem. Proto říká apoštol Pavel: Pro mě život je Kristus a 
smrt ziskem. Co je pro nás Kristus, ne-li smrt Těla a duch, který dává život? A proto je třeba ze-
mřít s Kristem, abychom s ním žili. Buďme ochotni denně umírat a zvykejme si na to, aby se naše 
duše tímto odloučením učila zbavovat toho, po čem touží tělo, a jako by byla na výšině, kam už 
nedosáhnou pozemské vášně a nemohou ji strhnout k sobě, aby přijímala podobu smrti, a tak 
nepropadla jejímu trestu. Neboť zákon těla je v rozporu se zákonem ducha a chce nás podrobit 
zákonu hříchu. Jaký je na to lék? Kdo mě vysvobodí od těla propadlého této smrti? Milost Boží, skrze Ježíše 
Krista, našeho Pána.                                                                                                           sv. Ambrož 
 
Tento týden si připomínáme: 4. listopadu památku sv. Karla Boromejského, biskupa 

9. listopadu svátek Posvěcení lateránské baziliky 
 

Příští neděli bude 32. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení: 
1. čtení: 2. kniha Makabejská, kap. 7, verš 1–2 a 9–14 
2. čtení: 2. list sv. Pavla Soluňanům, kap. 2, verš 16 až kap. 3, verš 5 
Evang.: Lukáš, kap. 20, verš 27–38 

 

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 

Všemohoucí a milosrdný Bože, ty nám dáváš všechnu potřebnou milost, 

abychom ti mohli správně a věrně sloužit; 

zbav nás všeho, co nám brání v plnění tohoto našeho poslání,  

ať bezpečně směřujeme k svému cíli a splní se na nás tvá zaslíbení.

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



 Tuto neděli 3. listopadu: 
- 2. účelová sbírka na opravu našeho 
kostela při všech bohoslužbách; doposavad 
se na tento účel vybrala částka 819.928 Kč. 
- od 19.30 hod. v kostele modlitby chval 

 
 V pondělí 4. listopadu: 
- od 19 hod. v besídce Rozhovory o víře 
pro mladší mládež 



 V úterý 5. listopadu: 
- od 9 hod. ve videosále setkání seniorů 
- od 19 hod. v besídce zkouška sboru 
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek 
- od 19 hod. ve knihovně Rozhovory o víře 
pro starší mládež 


 Ve středu 6. listopadu: 
- od 9 hod. v besídce setkání pro 
maminky s jáhnem Milošem 
- od 19 hod. ve videosále Teologický 
klub 

 

 Ve čtvrtek 7. listopadu: 

- od 17 hod. všechna náboženství 
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při 
úklidu kostela 
- od 19 hod. v knihovně společenství mlá-
deže 
- od 19 hod. na faře setkání katechumenů 
- od 20 hod. kontemplace v kryptě 



 Příští neděli 10. listopadu: 
- sbírka na charitní činnost 
- od 10 hod. v besídce farní kafe 
- od 19.15 hod. na faře společenství žen 

 



 

 

 

 

 

 

 

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: 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. 

 

nabízí nové knihy: 
SOUSEDÍK, S.: Svoboda a liská práva. 
První část této eseje tvoří náboženské 
zdůvodnění lidských práv z hlediska 
křesťanství, Budhismu, Islámu a 
Konfucianismu. Druhou část tvoří filosofické 
zdůvodnění: Sofisté, Aristotelés, Stoikové a 
Tomáš Akvinský. Závěrečná část ej věnována 
dějinám přirozenoprávní teorie.             S 282 
Půjčujeme v neděli od 10 do 11 a ve středu od 16 do 18 h 

Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně 
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