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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela  

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

11. listopadu 2018  –  32. neděle v mezidobí 
 

1. čtení: 1. kniha Královská, kap. 17, verš 10 –16 
Vdova upekla ze své mouky malou placku a přinesla ji Eliášovi. 

Odpověď k žalmu: Veleb, duše má, Hospodina! 

2. čtení: list Židům, kap. 9, verš 24–28 
Kristus byl jednou podán v oběť, aby na sebe vzal hříchy celého množství lidí. 

Evangelium: Marek, kap. 12, verš 38–44 
Tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní. 

Chceš-li, abych ti odpověděl nějaké útěšné slovo, pohleď na mého Syna, mně poddaného a 

z lásky ke mně podrobeného jiným a ztýraného, a uvidíš, kolik ti toho odpoví. Kdybys chtěl, 

abych ti objasnil některé tajné věci nebo případy, zadívej se na něho a nalezneš nejskrytější 

tajemství a moudrost a Boží divy, kterou jsou v něm ukryty, jak říká můj apoštol „V něm, 

v Božím synu, jsou skryty všechny poklad moudrosti a poznání Boha“»       (SV. JAN OD KŘÍŽE) 

Tento týden si připomínáme: 12. listopadu památku sv. Josafata, biskupa a mučedníka 
13. listopadu památku sv. Anežky České, panny 
15. listopadu sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve 
16. listopadu sv. Markétu Skotskou 

a sv. Gertrudu, pannu 
17. listopadu památku sv. Alžběty Uherské, řeholnice 
 

Příští neděli bude 33. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:  
1. čtení:  Daniel, kap. 12, verš 1–3 
2. čtení:  list Židům, kap. 10, verš 11–14.18 
Evang.:  Marek, kap. 13, verš 24–32 

 

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE 
Neděle: 9, 11, 18 hod. 
Pondělí až sobota: 8, 18 hod. 
Společně se modlíme růženec ve čtvrtek a v so-
botu v 17.30 hod. 
V pátek po večerní mši svaté bude půlhodinová 
tichá adorace 

Všemohoucí a milosrdný Bože, dej nám sílu překonávat všechno, co se nám staví do cesty,  
ať ti můžeme bez vnitřních i vnějších překážek svobodně sloužit. 

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



 Tuto neděli 11. listopadu: 
- bude sbírka na charitní činnost 
- od 10 hod. v besídce farní kafe 
- tuto neděli, jako každou druhou neděli v 
měsíci, vychází pravidelný zpravodaj farní 
charity Od srdce. Naleznete jej na stolcích 
vzadu v kostele, na nástěnce u východu z 
kostela a při farním kafi ve společenské míst-
nosti. Tam si také můžete osobně popovídat 
se členy farní charity o jejich činnosti. 

 
 Minulou neděli se při třetí účelové sbírce 
na náš nový oltář vybrala částka 89.485 Kč. 
 Zatím se vybralo na nový oltář celkem 1. 
095.530 Kč. Nový oltář je v našem kostele 
postupně instalován od pondělka 5. listopadu 
(stávající oltář „čelem k lidu“ byl věnován do 
kostela sv. Gotharda v Českém Brodě). Od 
pátku je v kostele instalováno také nové, 
konečně dobře srozumitelné ozvučení. 

 

 V pondělí 12. listopadu: 
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře 
pro mládež. 

 

 V úterý 13. listopadu: 
- od 9 hod. v besídce setkání seniorů 
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při 
úklidu kostela 
- od 19 hod. ve videosále kurzy ALFA 
- od 19 hod. v modrém salonku zkouška 
kapely Hroši, v besídce zkouška sboru 
Cantores Cordis. 



 Ve středu 14. listopadu: 
- od 19 hod. se ve videosále Teologický 

klub. 


Ve čtvrtek 15. listopadu: 
- 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. 



 Příští neděli 18. listopadu: 
- příští neděli je Den Bible, sbírka bude 
věnována na podporu biblického díla 
(Českému katolickému biblickému dílu a 
České biblické společnosti) 
- od 19.30 hod. modlitby chval v kryptě. 

JAK PODPOŘIT REALIZACI 
NOVÉHO 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 finan-
cován z darů a vlastních zdrojů farnosti. Kdo 
by chtěl přispět, může tak učinit trojím způso-
bem: 
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 pře-
vodem na účet farnosti č.11178349/0800 s 
použitím variabilního symbolu 2018 
3. účelově vázaným finančním darem v 
hotovosti Při využití možnosti 2 a 3 rádi 
vystavíme potvrzení o přijetí daru anebo 
uzavřeme darovací smlouvu. Všem dárcům 
patří velký dík. 

Nový oltář bude, dá-li Bůh, slavnostně 
posvěcen v sobotu 24. listopadu 2018 
při mši svaté od 18 hod. Mši svaté 
bude předsedat a obřad posvěcení 
vykoná Mons. Zdenek Wasserbauer, 
pomocný biskup pražský. 

Po slavnosti bude následovat farní agapé 
v prostorách zázemí kostela. Pokud byste 
chtěli přinést občerstvení, prosíme, z praktic-
kých důvodů, o slané či sladké jednohubky. 
Děkujeme.  

 
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 

http://www.srdcepane.cz/

