
1569 

Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela  

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

20. září 2020  –  25. neděle v mezidobí 
 

1. čtení: Izaiáš, kap. 55, verš 6–9 
Mé myšlenky nejsou myšlenky vaše. 

Odpověď k žalmu: Blízký je Hospodin všem, kdo ho vzývají 

2. čtení: list sv. Pavla Filipanům, kap. 1, verš 20c–24.27a 
Pro mě život je Kristus. 

Evangelium: Matouš, kap. 20, verš 1–16 
Závidíš, že jsem dobrý? 

 

Vůbec nepochybujte, že by sám Bůh neřídil, všechno, co potkává vaši duši. Proto se nebojte, že 
narazíte na něco zlého, či na nějakou křivdu vůči Bohu. Musí vám stačit vědomí, že jste nikdy za 
celý svůj život neurazili Pána, že je naopak víc a více oslavován. Jestliže se tento nejlaskavější 
Ženich vaší duše před vámi skrývá, nečiní tak proto, abyste si mysleli, že vás chce trestat za vaši 
nevěrnost, nýbrž proto, aby podrobil těžší zkoušce vaši věrnost a stálost a aby vás také vyléčil 
z nějakých neduhů, které naše tělesné oči tak dobře nevidí; totiž takové neduhy a hříchy, jakých 
není prost ani spravedlivý. V Písmu svatém se přece praví, že i spravedlivý sedmkrát padne. 
                                                                                                                             sv. Pio z Pietrelciny 
 

Tento týden si připomínáme: 21. září  Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty  
 23. září památku sv. Pia z Pietrelciny, kněze 
 26. září sv. Kosmu a Damiána, mučedníky 
   
Příští neděli bude 26. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:  
1. čtení: Ezechiel, kap. 18, verš 25-28 
2. čtení: list sv. Pavla Filipanům, kap. 2, verš 1-11 
Evang.: Matouš, kap. 21, verš 28-32 
 

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 uložil, abychom milovali tebe a bližního, 
neboť v tom je smysl a naplnění všech ustanovení posvátného zákona; 

 dej nám sílu, abychom zachovávali tvá přikázání, naplnili je láskou, a tak vešli do věčného života. 

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. 

 



Prosíme o ohleduplnost a dodržování 
aktuálních protiepidemických opatření v 
prostorách kostela i jeho zázemí, aktuálně 
o důsledné nošení roušek ve všech 
vnitřních prostorách (při bohoslužbách i 
všech ostatních programech). Děkujeme. 



 Tuto neděli 20. září: 
- mše svatá od 11 hod. zvlášť pro rodi-
ny s dětmi 

 

 V pondělí 21. září: 
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o 
víře pro mladší mládež 
- od 19 hod. kontemplace v kryptě 



 V úterý 22. září: 
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek 
- od 19 hod. v knihovně Rozhovory o 
víře pro starší mládež 

 

 Ve středu 23. září: 
- od 19 hod. ve videosále Teologický 
klub 

 

 Ve čtvrtek 24. září: 
- od 17 hod. všechna náboženství 
- od 18.45 hod. úklid kostela 
- od 20 hod. kontemplace v kryptě 
- od 19 hod. ve videosále setkání kate-
chumenů 



 V pátek 25. září: 
- od 16 hod. v besídce Kroužek křes-
ťanské filosofie 



 Příští neděli 27. září: 
- Svatováclavská sbírka na církevní 
školství 



 
 
 
 

V uplynulém roce se podařilo – i díky da-
rům dobrodinců – opravit polovinu vněj-
šího pláště kostela, tedy jižní (k Vinohrad-
ské 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 
2.476.164 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 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 far-
nosti tak připadá 933.090 Kč (vč. DPH), 
ovšem bez započítání všech (případných) 
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 celkové 
ceně 106.965 Kč. 

Půjčujeme ve středu od 17 do 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/

