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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela 

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

7. června 2020  –  slavnost Nejsvětější Trojice 
 

1. čtení: 2. kniha Mojžíšova, kap. 34, verš 4b–6.8–9 
Hospodin, Hospodin, Bůh milosrdný a milostivý. 

Odpověď k žalmu: Všechno, co žije, ať chválí Hospodina 

2. čtení: 2. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 13, verš 11–13 
Milost Ježíše Krista, láska Boží a společenství svatého Ducha. 

Evangelium: Jan, kap. 3, verš 16–18 
Bůh poslal svého Syna, aby svět byl skrze něho spasen. 

 

Klaníme se Ti, Pane, Ježíši Kriste a dobrořečíme Tobě, že jsi k nám sestoupil. Děku-
jeme Ti nebeský Otče, že jsi z nás učinil své děti. Vděčně Ti zpíváme, Duchu svatý, 
že ses k nám tak sklonil a v Bohorodičce posvětil naše upadlé pokolení! 
 

Tento týden si připomínáme:  9. června  sv. Efréma, jáhna a učitele církve 
 11. června  SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 
 13. června  památku sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve 
 

Příští neděli bude 11. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:  
1. čtení: 2. kniha Mojžíšova, kap. 19, verš 2–6a 
2. čtení: list sv. Pavla Římanům, kap. 5, verš 6–11 
Evang.: Matouš, kap. 9, verš 36 až kap. 10, verš 8 
 

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE 
Mše svaté s nedělní platností: 
Sobota: 20 hod. 
Neděle: 7.30, 9, 11, 18, 20 hod. 
Všednodenní mše svaté: 
Pondělí až sobota: 8, 18 hod. 
Liturgické slavnosti během týdne: 8, 18 a 20 hod. 
Společně se modlíme růženec ve čtvrtek a v sobotu v 
17.30 hod. 
V červnu je denně (kromě slavnosti Těla a Krve Páně) 
po večerní mši svaté pobožnost k Nejsvětějšímu 

Srdci Páně se svátostným požehnáním 

Bože Otče, tys poslal světu svého Syna a svatého Ducha, a zjevils tak lidem tajemství svého vnitřního života; 
dej nám, abychom toto tajemství v pravé víře vyznávali, abychom hlásali jedinou věčnou slávu  

a klaněli se společné svrchované moci jediného božství ve třech osobách. 

Každodenní příležitost ke svátosti 
smíření je ráno vždy 30 min. před kaž-
dou mší svatou, večer vždy 45 min pře-
de mší svatou a během páteční adorace 



 Tuto neděli 7. června: 
- další účelová sbírka na opravu kostela 
- od 19.15 hod. na faře společenství žen 



 V pondělí 8. června: 
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře 
pro  mladší mládež 
- od 18.45 hod. kontemplace v kryptě 



 V úterý 9. června: 
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek 
- od 19 hod. v knihovně Rozhovory o víře 
 pro starší mládež 



 Ve středu 10. června: 
- od 9.30 hod. v besídce setkání pro 
maminky s dětmi 
- od 16 hod. v knihovně příprava na první 
svaté přijímání 
- od 19 hod. Teologický klub


 Ve čtvrtek 11. června: 
- Slavnost těla krve Páně 
-  připomínáme, že kromě obvyklých mší 
svatých v 8 a v 18 hod. bude ještě mše svatá od 
20 hod. 
- od 17 hod. slavná mše svatá v katedrále sv. 
Víta, Václava a Vojtěcha s následným 
tradičním eucharistickým procesím kolem 
Hradčanského náměstí, všechny věřící srdečně 
zve kardinál Dominik Duka OP 
- od 17 hod. všechna náboženství 
- od 18.45 hod. úklid kostela 
- od 19 hod. v besídce setkání novokřtěnců 
- od 19 hod. seminář o duchovním životě 
- od 20 hod. kontemplace v kryptě 



 Příští neděli 14. června: 
- od 19.30 hod. v kryptě modlitby chval 



 Ve dnech 6. - 9. srpna zveme zájemce do 
kláštera bosých karmelitánů ve Slaném na letní 
exercicie s jáhnem Milošem. 
Přihlášky a bližší informace: 
kontemplacevkrypte@gmail.com. 



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 odečte-
ní dotací, na farnost připadlo 4.298.753 Kč. 
Na opravu kostela jsme doposud vybrali 
2.132.861 Kč, zbytek oprav farnost zaplatila z 
ostatních vlastních zdrojů. Žádné dluhy k dneš-
nímu dni nemáme. 
V letošním roce 2020 jsme již zahájili další eta-
pu, a to opravu celé severní fasády ve smluvené 
ceně 4.833.090 Kč (vč. DPH). 
Pro rok 2020 nám byla udělena dotace z Dotač-
ního fondu městské části Praha 3 ve výši 
100.000 Kč. Od Ministerstva kultury ČR nám 
byla přidělena dotace ve výši 1.100.000 Kč a od 
Magistrátu hl. m. Prahy ve výši 2.700.000 Kč. 
Na spolupodíl farnosti tak připadá 933.090 Kč 
(vč. DPH), ovšem bez započítání všech (pří-
padných) víceprací. 
Vedle pokračování v generální opravě vnějšího 
pláště byly letos konečně dokončeny další opra-
vy interiéru věže v celkové smluvené ceně 
533.528 Kč (vč. DPH). Zároveň jsme letos 
pokračovali v čištění a drobnějších opravách 
postranních oltářů v lodi kostela, během března 
až května jsme takto očistili a drobně opravili 
oltáře sv. Josefa a sv. Terezie z Lisieux v celko-
vé ceně 106.965 Kč. 
Podrobné informace, jak na tento účel přispět, 
najdete také na našem webu, na nástěnkách a 
vzadu v kostele na nafocených lístečcích. Za 
Vaše případné dary Vám srdečně děkujeme a 
modlíme se za Vás. Všem dárcům patří dík. 



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 „Slovensko 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/

