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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela 

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

30. září 2018  –  26. neděle v mezidobí 
 

1. čtení: 4. kniha Mojžíšova, kap. 11, verš 25–29 
To tak žárlíš kvůli mně? Kéž by Hospodin udělal z celého národa proroky! 

Odpověď k žalmu: Pane, ty máš slova věčného života 

2. čtení: list sv. Jakuba, kap. 5, verš 1–6 
Vaše bohaté zásoby hnijí. 

Evangelium: Marek, kap. 9, verš 38–43.45.47–48 
Kdo není proti nám, je s námi. – Svádí-li tě k hříchu tvá ruka, usekni ji. 
 

Ten, který vzkřísil z mrtvých jeho, vzkřísí i nás, budeme-li činit jeho vůli, žít podle jeho přikázání 
a milovat to, co miloval on, když se budeme vyhýbat nespravedlnosti, lakotě, prospěchářství, po-
mluvám a lživému svědectví; když nebudeme odplácet zlo zlem, nadávku nadávkou, ránu ranou 
nebo kletbu kletbou; když budeme pamatovat na to, co učil Pán: Nesuďte, a nebudete souzeni, 
odpouštějte, a bude vám odpuštěno, buďte milosrdní, a dojdete milosrdenství. Jakou mírou měří-
te, takovou se naměří vám; řekl též: Blahoslavení chudí a pronásledovaní pro spravedlnost, neboť 
jejich je království Boží.                                                                      sv. Polykarp, biskup a mučedník  
 

Tento týden si připomínáme: 1. října památku sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve 
2. října památku svatých andělů strážných 
4. října památku sv. Františka z Assisi 
6. října sv. Bruna, kněze 
 

Příští neděli bude 27. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:  
1. čtení: 1. kniha Mojžíšova, kap. 2, verš 18–24 
2. čtení: list Židům, kap. 2, verš 9–11 
Evang.: Marek, kap. 10, verš 2–16 
 

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE 
Neděle: 9, 11, 18 hod. 
Pondělí až sobota: 8, 18 hod. 
Na tento pátek připadá 1. pátek v měsíci. 
Adorace bude ve čtvrtek půl hodiny po ve-
černí mši svaté, v pátek půl hodiny po ranní 
mši svaté od 17 hod. a půl hodiny po večerní 
mši svaté 

Bože, ty ukazuješ svou všemohoucnost nejvíce tím, že smilováváš a nenecháváš nás bez pomoci; posiluj nás svou 
milostí, abychom vytrvale usilovali o dosažení toho, co nám slibuješ, a došli do nebeské slávy. 

Pravidelná příležitost ke svátosti smíření je vždy 
půl hodiny před každou mší svatou a během 
adorací 



 Tuto neděli 30. září bude Svatováclavská 
sbírka na církevní školství. 

  

 V pondělí 1. října: 
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře 
pro mládež. 

 

 V úterý 2. října: 
- od 9 hod. v besídce setkání seniorů 
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při 
úklidu kostela 
- od 19 hod. v besídce zkouška chrámového 
sboru Cantores Cordis a v modrém salonku 
kapely Hroši. 



 Ve středu 3. října: 
- od 19 hod. se ve videosále Teologický 
klub. 



 Ve čtvrtek 4. října: 
- od 17 hod. všechna náboženství 
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek 
- od 19 hod. na faře setkání katechumenů 
- od 19 hod. ve videosále společenství 
mladší mládeže 
- od 19 hod. v modrém salonku seminář o 
duchovním životě a od 20 hod. 
kontemplace v kryptě. 



 V pátek 5. října bude první pátek 
v měsíci s obvyklým programem.  



 Příští neděli 7. října:  
 od 19.15 hod. na faře společenství žen  
- od 19.30 hod. modlitby chval v kryptě. 

 
Naše farnost bude od října  pořádat již 7. běh 
kurzů ALFA, které jsou určeny pro každého, 
kdo hledá svoji duchovní cestu a chce se 
seznámit s křesťanstvím nebo si klade otázky o 
smyslu života. Kurzy jsou určeny ale i pro 
toho, kdo se v průběhu života vzdálil od víry a 
chce se k ní vrátit. Začínají společnou večeří, 
následuje promluva na dané téma a poté je 
možnost rozmluvy ve skupince. ALFA kurzy 
jsou zdarma. Budeme rádi, když pozvete své 
přátele, příbuzné nebo kolegy z práce, pro 
které si myslíte, že by tato setkání s 

křesťanstvím mohla být přínosná. S 
případnými dotazy se obracejte na vedoucí 
kurzů ALFA Danu Muškovou telefonicky 736 
767 510 nebo e-mailem: 
srdcepane@seznam.cz, k účasti je třeba se 
přihlásit předem.  ALFA kurzy  9. 10. 2018 - 
 27. 11.  2018 v zázemí kostela Nejsvětějšího 
Srdce Páně. 

Akce pro děti a mládež pořádané naší 
farností: 

 Duchovní obnova pro starší děti a 
mládež v Želkovicích od 19. do 21. října. 
Bližší informace na webu nebo u otce Jana. 

Projekt FEAD II - potravinová a materiální 
pomoc potřebným je v rámci Farní charity 
Praha 3 - Vinohrady opět k dispozici. Výdej-
ní den je každý pracovní čtvrtek 10 - 12 hod 
nově v ulici Hořanská 1 Praha 3 (poblíž 
Žižkovské vozovny). 

JAK PODPOŘIT REALIZACI NOVÉ-
HO OLTÁŘE 
Náš kostel dostane, dá-li Bůh, v průběhu roku 
2018 nový oltář architektů Josefa Pleskota a 
Norberta Schmidta. Předpokládaná cena oltáře 
spolu s podestou a všemi dalšími náklady bude 
do 2.000.000 Kč (vč. DPH). Oltář bude financo-
ván z darů a vlastních zdrojů farnosti. Kdo by 
chtěl přispět, může tak učinit trojím způsobem: 
1. anonymním finančním darem v hotovosti 
do účelové kostelní sbírky, která se bude konat 
ještě první neděli v měsíci listopadu a prosinci 
2018 
2. účelově vázaným finančním darem převo-
dem na účet farnosti č.11178349/0800 s použi-
tím variabilního symbolu 2018 
3. účelově vázaným finančním darem v hoto-
vosti Při využití možnosti 2 a 3 rádi vystavíme 
potvrzení o přijetí daru anebo uzavřeme darova-
cí smlouvu. Všem dárcům patří velký dík. 
Nový oltář bude, dá-li Bůh, slavnostně 
požehnán v sobotu 24. listopadu 2018 při mši 

svaté od 18 hod. 

Půjčujeme v neděli od 10 do 11 a ve středu od 16 od 18 h 

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

www.srdcepane.cz 
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