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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela  

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

18. listopadu 2018  –  33. neděle v mezidobí 
 

1. čtení: Daniel, kap. 12, verš 1–3 
Tehdy bude zachráněn tvůj národ. 

Odpověď k žalmu: Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě 

2. čtení: list Židům, kap. 10, verš 11–14.18 
Jedinou obětí přivedl k dokonalosti jednou provždy ty, které posvětil. 

Evangelium: Marek, kap. 13, verš 24–32 
Shromáždí své vyvolené ze čtyř světových stran. 

Především tudíž děkujme Hospodinu, našemu Bohu, neboť od něho pochází všechno nejlepší, 
co jsme dostali, a každý dokonalý dar; opravdu vroucím srdcem chvalme jeho dobrotu, neboť on 
vnukl do duše svých věrných, aby postavili tento dům modlitby, on v nich probudil nadšení a 
opatřil pomoc; těm, kteří ještě neměli ten úmysl, vnukl odhodlání a pomohl jim změnit odhodlání 
dobré vůle ve skutek. Bůh přece ve svých věrných působí, že chtějí a konají, co se mu líbí. A pro-
to je to Bůh, kdo toto všechno sám započal a také dokončil.              z kázání sv. Augustina, biskupa 

Tento týden si připomínáme:  21. listopadu  památku Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 
 22. listopadu  památku sv. Cecílie, panny a mučednice 
 23. listopadu  sv. Klementa I., papeže a mučedníka 

  a sv. Kolumbána, opata 
 24. listopadu  památku sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, 

mučedníků 
 

Příští neděli bude Slavnost Ježíše Krista Krále. Při bohoslužbách budou tato čtení: 
1. čtení: Daniel, kap. 7, verš 13–14 
2. čtení: Zjevení sv. Jana, kap. 1, verš 5–8 
Evang.:  Jan, kap. 18, verš 33b–37 
 

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 je půlhodinová ti-
chá adorace 

Věčný Bože, ty jsi původce všeho dobra;  vyslyš naše prosby a dej, ať služba tobě je naší stálou radostí,  
neboť opravdové štěstí člověka je v tom, že ti může celým svým životem sloužit. 

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



  Tuto neděli 18. listopadu: 
- 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. 

 

 Minulou neděli se při sbírce na charitní 
činnost vybrala částka 35.913 Kč.  

 

 V pondělí 19. listopadu: 
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře 
pro mládež 
- od 19 hod. ve videosále Literatura a 
duchovní život. 

 

 V úterý 20. listopadu: 
- 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 21. listopadu: 
- od 19 hod. se ve videosále společenství 

starší mládeže. 


Ve čtvrtek 22. 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 20 hod. kontemplace v kryptě. 



Nový oltář podle návrhu Josefa 
Pleskota a Norberta Schmidta bude 

slavnostně posvěcen v sobotu 24. 

listopadu 2018 při slavnostní mši svaté 
od 18 hod. Mši svaté bude předsedat a 
obřad svěcení vykoná Mons. Zdenek 
Wasserbauer, pomocný biskup 
pražský. Všichni jsou srdečně zváni. 

Po slavnosti bude následovat farní agapé 
v prostorách zázemí kostela. Pokud byste 
chtěli přinést občerstvení, prosíme, z 
praktických důvodů, o slané či sladké 
jednohubky. Děkujeme.  
 Nácviky ministrantů na sobotní slavnost 
budou v pátek od 19.30 a v sobotu od 16.30 
hod. Prosíme všechny naše ministranty, aby 
přišli. Děkujeme.  

 

 Příští neděli 25. listopadu:  
- od 11 hod. mše svatá zvlášť pro rodiny 
s dětmi doprovázená kapelou Hroši 

 
 Zatím se vybralo na náš nový oltář celkem   

1.398.366 Kč. Všem dárcům patří dík. 

Stávající oltář „čelem k lidu“ byl věnován do 
kostela sv. Gotharda v Českém Brodě.  
V souvislosti s novým oltářem je také 
v kostele instalováno nové, konečně dobře 
srozumitelné ozvučení, nový sedes, dále kříž 
a svícny k oltáři a nové dřevěné podesty pod 
sedes a do ambonů. 

JAK PODPOŘIT REALIZACI NOVÉHO 
OLTÁŘE 

Oltář je financován 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 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. 

 

 V sobotu 1. prosince od 9.00 do 12.00 hod. 
si můžete přijít do besídky naaranžovat svůj 
adventní věnec. Materiál a pomůcky budou 
k dispozici. Cena 100 Kč. Prosím, kdo 
budete mít zájem, napište se do archu v 
sakristii.  

 

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

www.srdcepane.cz 

http://www.srdcepane.cz/

