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Farní zprávy 
římskokatolické farnosti u kostela 

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

4. října 2020  –  27. neděle v mezidobí 
 

1. čtení: Izaiáš, kap. 5, verš 1–7 
Vinicí Hospodina zástupů je dům Izraele. 

Odpověď k žalmu: Pane, ukaž nám své milosrdenství! 

2. čtení: list sv. Pavla Filipanům, kap. 4, verš 6–9 
Bůh, dárce pokoje, bude s vámi. 

Evangelium: Matouš, kap. 21, verš 33–43 
Vinici pronajme jiným vinařům. 
 

Sestoupila tedy na svět myšlenka spásy a uskutečnila se v díle spásy: Slovo se stalo tělem a už pře-
bývá mezi námi. Přebývá skutečně vírou v našich srdcích, přebývá v naší paměti, přebývá 
v myšlení a sestupuje až do naší představivosti. Neboť co by si byl dříve mohl představovat člo-
věk o Bohu, leda že by si v svém srdci vytvořil modlu? Bůh byl nepochopitelný a nepřístupný, 
neviditelný a zcela nepředstavitelný. A nyní chtěl, abychom ho chápali a viděli a mohli si ho před-
stavit.                                                                                                                               sv. Bernard 
 
Tento týden si připomínáme:  6. října sv. Bruna, kněze 

 7. října památku Panny Marie Růžencové 
  9. října sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků 
     sv. Jana Leonardiho, kněze 
 

Příští neděli bude 28. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:  
1. čtení:  Izaiáš, kap. 25, verš 6–10a 
2. čtení:  list sv. Pavla Filipanům, kap. 4, verš 12–14.19–20 
Evang.:  Matouš, kap. 22, verš 1–14 
 

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE 
Mše svaté s nedělní platností 
Sobota: od 20 hod. 
Neděle: od 7.30, 9, 11, 18 a 20 hod. 
Všednodenní mše svaté: 
Pondělí až sobota: od 8, 18 hod. 
Liturgické slavnosti během týdne: 
od 8, 18 a 20 hod. 

Všemohoucí Bože, náš nebeský Otče, ty ve své štědrosti dáváš prosícím více, než si zasluhují a žádají;  

smiluj se nad námi, zbav nás všeho, co tíží naše svědomí, a daruj nám i to, oč se ani neodvažujeme prosit. 
 

 Každodenní příležitost ke svátosti smíření 
je ráno vždy 30 min. před každou mší sva-
tou, večer vždy 45 min přede mší svatou a 
během páteční adorace 
 
 

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

 



 Od 5. října 2020 je v rámci nouzového stavu 

počet účastníků „vnitřních akcí“ je omezen na 10 

osob, „venkovních“ na 20. Na bohoslužbách je 

počet účastníků omezen na 100 (sedících) osob. Ve 

všedních dnech tak zůstane obvyklý pořádek 

bohoslužeb. Mší svatých s nedělní platností bude 

slouženo více: v sobotu od 20 hod. a v neděli od 

7.30 hod., 9 hod., 11 hod., 18 hod. a 20 hod. Proto 

prosíme, aby každý šel pouze na jednu mši svatou 

s nedělní platností. Na všech bohoslužbách je 

potřeba dodržovat příslušná epidemiologická a 

hygienická opatření. Příležitost ke svátosti 

smíření je jako obvykle. Co se týče ostatního 

farního programu, tak mohou pokračovat ty farní 

mimobohoslužebné aktivity, na nichž je účast do 

10 osob (uvnitř). Výuka náboženství pro děti se 

chápe jako výuka a ne jako volnočasová aktivita 

(vztahují se tak na ně předpisy platné pro ZŠ), a 

proto čtvrteční náboženství a pondělní rozhovory 

o víře pro mladší mládež budou pokračovat dle 

obvyklého pořádku. 

Sledujte náš farní web, kde by měly být vždy 

aktuální informace. A vše toto jedině a především: 

dá-li Bůh… 


 Minulou neděli se při  sbírce na církevní 
školství vybrala částka 31.803 Kč. 



 Tuto neděli 4. října: 
- proběhne další účelová sbírka na probíhající 
opravu našeho kostela 
- nebude společenství žen 



 V pondělí 5. října: 
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře pro 
mladší mládež 
- od 19 hod. kontemplace v kryptě 



 V úterý 6. října: 
- nebudou modlitby matek  
- od 19 hod. v knihovně Rozhovory o víře pro 
starší mládež 

 

 Ve středu 7. října: 
- nebude Teologický klub 

 

 Ve čtvrtek 8. října: 
- od 17 hod. všechna náboženství 

- - od 18.45 hod. úklid kostela 
- - nebude seminář o duchovním životě 

- od 19 hod. ve videosále setkání katechu-
menů 
- od 20 hod. kontemplace v kryptě 



 V pátek 9. října: 
- nebude Kroužek křesťanské filosofie 



 Vzhledem k omezením v důsledku pandemie 
nebylo možné letos uspořádat tradiční formu 
sbírky na podporu Papežských misijních děl. 
Situace v Keni, Ugandě a dalších zemích je nyní 
zvlášť kritická, a proto prosíme všechny, kdo mo-
hou, aby podpořili tamní bohoslovce příspěvkem 
na účet 72540444/2700, specifický symbol 2861, 
variabilní symbol 30. Děkujeme všem dárcům.  



V uplynulém roce se podařilo – i díky darům 
dobrodinců – opravit polovinu vnějšího pláště 
kostela, tedy jižní (k Vinohradské třídě) a vý-
chodní 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 2.491.348 
Kč, zbytek oprav farnost zaplatila z ostatních 
vlastních zdrojů. Žádné dluhy k dnešnímu dni 
nemáme. 
V letošním roce 2020 pokračujeme v další eta-
pě, a to v opravě celé severní fasády ve smluve-
né 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 (případ-
ných) víceprací. Vedle pokračování v generální 
opravě vnějšího pláště byly letos konečně do-
končeny 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, bě-
hem března až května jsme takto očistili a drob-
ně opravili oltáře sv. Josefa a sv. Terezie z Li-
sieux v celkové ceně 106.965 Kč. 

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

www.srdcepane.cz 
 
 

http://www.srdcepane.cz/

