
1561 

Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela  

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

8. března 2020  –  2. neděle postní 
 

1. čtení: 1. kniha Mojžíšova, kap. 12, verš 1–4a 
Povolání Abraháma, praotce Božího lidu. 

Odpověď k žalmu: Pane, ukaž nám své milosrdenství! 

2. čtení: 2. list sv. Pavla Timotejovi, kap. 1, verš 8b–10 
Bůh nás volá a osvěcuje. 

Evangelium: Matouš, kap. 17, verš 1–9 
Ježíšova tvář zazářila jako slunce. 

 

Pán ukazuje svou slávu před svědky, které si vybral. A jeho tělo, které má stejnou podobu jako 
tělo ostatních lidí, září takovým jasem, že jeho tvář vypadá jako slunce a šat se svou bělostí podo-
bá sněhu. Při tomto proměnění šlo především o to, aby se srdce učedníků nepohoršilo nad kří-
žem, a aby ponížení dobrovolného utrpení neotřáslo vírou těch, kterým byla zjevena jedinečnost 
skryté důstojnosti. Neméně měla ovšem Prozřetelnost na mysli položení základů naděje pro sva-
tou církev: Celé Kristovo tělo mělo poznat, jakého proměnění mu bude dopřáno, a údy měly 
očekávat, že budou mít podíl na slávě, jakou již nyní září hlava. Právě o tom mluvil Pán, když řekl 
o velebnosti svého příchodu: Tehdy budou spravedliví v království svého Otce zářit jako slunce. 
                                                                                                                         sv. Lev Veliký, papež 
 

Tento týden si připomínáme:   9. března  sv. Františku Římskou, řeholnici 
 10. března sv. Jana Ogilvie, kněze a mučedníka 
 13. března VÝROČNÍ DEN ZVOLENÍ PAPEŽE FRANTIŠKA 
 

Příští neděli bude 3. neděle postní. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení: 
1. čtení: 2. kniha Mojžíšova, kap. 17, verš 3–7 
2. čtení: list sv. Pavla Římanům, kap. 5, verš 1–2.5–8 
Evang.: Jan, kap. 4, verš 5–42 
 

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE 
Neděle: 9, 11, 18 hod. 
Pondělí až sobota: 8, 18 hod. 
V době postní konáme pobožnost křížové cesty 
v neděli a v pátek v 17.30 hod. 
Společně se modlíme růženec ve čtvrtek a v so-
botu v 17.30 hod. 
V pátek po večerní mši svaté je půlhodinová ti-
chá adorace 

Bože, ty k nám mluvíš skrze svého milovaného Syna a přikazuješ nám, abychom ho poslouchali; živ nás tedy 
svým slovem a očišťuj naše nitro, abychom se mohli radovat z patření na tvou slávu. 

V době postní je pravidelná příležitost ke 
svátosti smíření před každou večerní mší 
svatou prodloužena na tři čtvrtě hodiny 



 Minulou neděli se při 5. účelové sbírce na 
opravu kostela vybrala částka 93.233 Kč a 17 
Eur. 



Tuto neděli 8. března (2. neděle postní): 
- od 10 hod. v besídce farní kafe 
- od 10.30 hod nácvik ministrantů  
- od 11 hod. mše svatá především pro rodiny 
s dětmi, 
- od 19.15 hod. v besídce exercicie pro 
všední den 
- od 19.30 hod. v kostele modlitby chval 



 V pondělí 9. března: 
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře 
pro  mladší mládež 



 V úterý 10. března: 
- od 19 hod. v besídce zkouška sboru 
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek 
- od 19 hod. v knihovně Rozhovory o víře 
 pro starší mládež 



 Ve středu 11. března: 
- od 9.30 hod. v besídce setkání pro 
maminky s dětmi 
- od 19 hod. Teologický klub


 Ve čtvrtek 12. března: 
- od 9 hod. v besídce setkání seniorů (!) 
- od 17 hod. všechna náboženství 
- od 18.45 hod. úklid kostela 
- od 19 hod. v knihovně společenství 
mládeže 
- od 19 hod. na faře setkání katechumenů 
- od 20 hod. kontemplace v kryptě 



Příští neděli 15. března (3. neděle postní): 
- od 19.15 hod. v besídce exercicie pro 
všední den 



Postní duchovní obnova pro farnost bude v 

sobotu 21. března odpoledne (začne první 
přednáškou ve 14 hod. v besídce a bude 
zakončena mší svatou od 18 hod. v kostele). 
Obnovu povede P. RNDr. Matúš Kocian, 
Ph.D., farář u sv. Matěje v Praze-Dejvicích, 

kněz a entomolog. 


V UPLYNULÉM ROCE se podařilo – i díky 
darům dobrodinců – opravit polovinu vnějšího 
pláště kostela, tedy jižní (k Vinohradské třídě) a 
východní stranu (nad zázemím kostela). Celková 
cena loňských oprav vnějšího pláště byla 
7.463.753 Kč (včetně víceprací a restaurování 
vstupních dveří do zázemí), z čehož, po odečtení 
dotací, na farnost připadlo 4.298.753 Kč. 
Na opravu kostela jsme doposud vybrali 
1.884.233 Kč, zbytek oprav farnost zaplatila z 
ostatních vlastních zdrojů. Žádné dluhy k dnešní-
mu dni nemáme. 
V NADCHÁZEJÍCÍM ROCE 2020 bychom rádi 
v opravách pokračovali, a to opravou severní 
fasády ve smluvní ceně 4.833.090 Kč. Také by-
chom rádi dokončili již delší dobu probíhající 
opravy interiéru věže (v hodnotě necelých 500.000 
Kč) a pokračovali v postupných drobných opra-
vách. 
Z dotačních programů nám na opravu vnějšího 
pláště pro rok 2020 dotaci přidělila již Městská 
část Praha 3, a to ve výši 100.900 Kč. Další žá-
dosti – v příslušných programech – máme podány 
u Ministerstva kultury ČR a Magistrátu hl. m. 
Prahy a doufáme v jejich kladné vyřízení, protože 
bez nich bychom v opravách pokračovat bohužel 
nemohli. Stejně jako bychom nemohli pokračovat 
bez laskavé štědrosti dárců… Podrobné informa-
ce, jak na tento účel přispět, najdete také na našem 
webu, na nástěnkách a vzadu v kostele na nafoce-
ných lístečcích. Za Vaše případné dary Vám 
srdečně děkujeme a modlíme se za Vás. Všem 
dárcům patří dík. 

Půjčujeme v neděli od 10 do 11 h a ve středu od 17 od 
18h  

Výhled farních akcí pro děti a mládež na léto 
2020 

 Čundr pro starší děti a 
mládež „Rychlebskými horami 2020“ od 13. 
do 18. července 

 Velkovýprava pro starší děti a 
mládež „Řím 2020“ od 27. července do 8. 
srpna 

 Dětský tábor „Mariánská 2020“ od 22. do 
29. srpna 

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

www.srdcepane.cz 
 

http://www.srdcepane.cz/

