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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela  

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

6. září 2020  –  23. neděle v mezidobí 
 

1. čtení: Ezechiel, kap. 33, verš 7–9 
Nebudeš-li bezbožnému domlouvat, jeho krev budu vymáhat z tvé ruky. 

Odpověď k žalmu: Když dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte srdce svá 

2. čtení: list sv. Pavla Římanům, kap. 13, verš 8–10 
Naplněním zákona je láska. 

Evangelium: Matouš, kap. 18, verš 15–20 
Dá-li si říci, svého bratra jsi získal. 
 

Ježíš, syn Boží, projevil svou lásku k nám, když za nás obětoval život; proto nikdo nemá větší 
lásku než ten, kdo položí svůj život za něho a za své bratry. Už od prvopočátku jsou a stále bu-
dou někteří křesťané voláni, aby přede všemi, zejména před pronásledovateli, podali toto největ-
ší svědectví lásky. Mučednictvím se učedník připodobňuje svému mistru, který dobrovolně přijal 
smrt pro spásu světa, a ztotožňuje se s ním v prolití krve, proto si církev mučednictví váží jako 
vynikajícího daru a vrcholného důkazu lásky. Je to sice dopřáno jen malému počtu, ale všichni 
mají být připraveni vyznat Krista před lidmi a následovat ho cestou kříže v pronásledováních, 
která církvi nikdy nebudou chybět. 
 

 Tento týden si připomínáme: 7. září sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka 
  8. září svátek Narození Panny Marie 

 9. září sv. Petra Klavera, kněze 
  10. září bl. Karla Spinolu, kněze a mučedníka 
  12. září Jména Panny Marie 
 

Příští neděli bude 24. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení: 
1. čtení: Sírachovec, kap. 27, verš 33- kap. 28, verš 9 
2. čtení: list sv. Pavla Římanům, kap. 14, verš 7 - 9 
Evang.: Matouš, kap. 18, verš 21 - 35 
 

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE 
Neděle: 9, 11, 18, 20 hod. 
Všednodenní mše svaté: 
Pondělí až sobota: 8, 18 hod. 
Liturgické slavnosti během týdne: 
8, 18 a 20 hod. 

 
 

Bože, tys nám poslal Vykupitele a přijímáš nás za své syny; 
 pohlédni na nás s otcovskou láskou a dej, aby všichni, kdo věří v Krista, dosáhli pravé svobody a věčného 

dědictví. 

Každodenní příležitost ke svátosti smíření je 
ráno vždy 30 min. před každou mší svatou, ve-
čer vždy 45 min přede mší svatou a během pá-
teční adorace 
 

Společně se modlíme růženec 
ve čtvrtek a v sobotu v 17.30 hod. 

 



 Tuto neděli 6. září: 
- účelová sbírka na opravu našeho 
kostela při všech bohoslužbách 
- od 19.15 hod. na faře společenství 
žen 

 
 V pondělí 7. září: 
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o 
víře pro mladší mládež 
- od 19 hod. kontemplace v kryptě 



 V úterý 8. září: 
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek 
- od 19 hod. v knihovně Rozhovory o 
víře pro starší mládež 
-  od 19 hod. v besídce zkouška sboru 

 
 Ve středu 9. září: 
- od 19 hod. ve videosále Teologický 
klub 

 
 Ve čtvrtek 10. září: 
- od 17 hod. všechna náboženství 
- od 18.45 hod. úklid kostela 
- od 20 hod. kontemplace v kryptě 



 V pátek 11. září  
- od 16 hod. v besídce Kroužek křes-
ťanské filosofie 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V uplynulém roce se podařilo – i díky da-
rům dobrodinců – opravit polovinu vněj-
šího pláště kostela, tedy jižní (k Vino-
hradské třídě) a východní stranu (nad zá-
zemím 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 
2.375.359 Kč, zbytek oprav farnost zapla-
tila z ostatních vlastních zdrojů. Žádné 
dluhy k dnešnímu dni nemáme. 
V letošním roce 2020 pokračujeme 
v další etapě, a to v opravě celé severní 
fasády ve smluvené ceně 4.833.090 Kč 
(vč. DPH). 
Pro rok 2020 nám byla udělena dotace z 
Dotačního fondu městské části Praha 3 
ve výši 100.000 Kč. Od Ministerstva kul-
tury ČR nám byla přidělena dotace ve výši 
1.100.000 Kč a od Magistrátu hl. m. Pra-
hy 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 dokon-
čeny další opravy 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. 

Půjčujeme od středy 9. září od 17 od 18h a 
v neděli od 10 do 11 hod. 

 

 

 

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

www.srdcepane.cz 
 
 

http://www.srdcepane.cz/


 


