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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela 

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

27. října 2019  –  30. neděle v mezidobí 
 

1. čtení: kniha Sirachovcova, kap. 35, verš 15b–17.20–22a (řec. 12–14.16–18) 
Modlitba chudého proniká oblaka. 

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

2. čtení: 2. list sv. Pavla Timotejovi, kap. 4, verš 6–8.16–18 
Teď mě už jen čeká věnec spravedlnosti. 

Evangelium: Lukáš, kap. 18, verš 9–14 
Celník se vrátil domů ospravedlněn, ne však farizeus. 
 

Obrať zrak sám na sebe a chraň se posuzovat skutky jiných. Posuzováním jiných koná člověk 
marnou práci, častěji se mýlí a snadno hřeší; při posuzování a rozebírání sama sebe pracuje vždy s 
užitkem. Mnohdy o něčem soudíváme podle toho, jaký k tomu máme citový vztah; a pro svou 
sebelásku snadno pozbýváme správného úsudku. Kdyby jediným předmětem našich tužeb byl 
Bůh, pak bychom se tak lehce neznepokojovali, když se něco příčí našemu smýšlení. Ale často je 
utajeno v našem nitru, nebo se nahodí kolem nás něco, co nás přitahuje stejně silně (jako Bůh). 
Mnozí v tom, co konají, skrytě hledají sebe, aniž jsou si toho vědomi. Zdají se naprosto spokoje-
ni, když se věci dějí podle jejich vůle nebo přání. Jestliže se však stane jinak, než si přejí, hned se 
bouří a rmoutí.                                                                                                   z Následování Krista 
 

Tento týden si připomínáme:     28. října  svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 
     31. října sv. Wolfganga, biskupa 
 1. listopadu  Slavnost VŠECH SVATÝCH 
 2. listopadu  všechny věrné zemřelé 
 

Příští neděli bude 31. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení: 
1. čtení: kniha Moudrosti, kap. 11, verš 22 až kap. 12, verš 2 
2. čtení: 2. list sv. Pavla Soluňanům, kap. 1, verš 11 až kap. 2, verš 2 
Evang.: Lukáš, kap. 19, verš 1–10 
 

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE 
Neděle: 9, 11, 18 hod. 
Pondělí až sobota: 8, 18 hod. 
Společně se modlíme růženec ve čtvrtek a 
v sobotu od 17.30 hod. 
Na tento pátek připadá 1. pátek v měsíci. Ado-
race bude ve čtvrtek půl hodiny po večerní mši 
svaté, v pátek půl hodiny po ranní mši svaté od 17 hod. a půl hodiny po večerní mši svaté 

Všemohoucí, věčný Bože, rozmnož naši víru, naději a lásku, 
 ať s radostí plníme, co přikazuješ, aby se na nás splnilo, co slibuješ. 

Příležitost ke svaté zpovědi je půl hodiny před 
každou mší svatou, během adorací a na požá-
dání i jindy 
 



  Minulou neděli se při sbírce na misie 
vybrala částka 44. 336Kč. 

 

 V pondělí 28. října: 
- vzhledem k podzimním prázdninám se 
nekonají Rozhovory o víře pro mladší 
mládež 
-  od 19 hod. ve videosále Literatura a 
duchovní život 



 V úterý 29. října: 
- od 19 hod. v besídce zkouška sboru 
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek 
- od 19 hod. ve knihovně Rozhovory o víře 
pro starší mládež 



 Ve středu 30. října: 
- od 19 hod. ve videosále Teologický 
klub 

 

 Ve čtvrtek 31. října: 

- od 17 hod. všechna náboženství 
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při 
úklidu kostela 
- od 19 hod. ve videosále společenství 
mládeže 
- od 19 hod. na faře setkání katechumenů 
- od 19 hod. v knihovně seminář o du-
chovním životě 
- od 20 hod. kontemplace v kryptě 

 

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den 
je možno při návštěvě kteréhokoli kostela zís-
kat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze 
duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmí-
nek je třeba pomodlit se při návštěvě kostela 
modlitbu Páně a vyznání víry. Od 1. do 8. listo-
padu je možno tyto plnomocné odpustky získat 
jednou denně po splnění tří obvyklých podmí-
nek při návštěvě hřbitova. 



 V sobotu 2. listopadu kromě obvyklých mší 
svatých  v kostele se bude ještě sloužit od 15 
hod. mše svatá za zemřelé v kapli sv. 
Václava na Vinohradském hřbitově.



 Příští neděli 3. listopadu: 
- 2. účelová sbírka na opravu našeho 
kostela při všech bohoslužbách 

- od 19.30 hod. v kostele modlitby chval 
 

 Oznamujeme, že od středy 6. listopadu začne 
nová farní aktivita středeční setkání pro 
maminky s dětmi s jáhnem Milošem. Setkání 
se bude konat každou druhou středu v besídce, 
hlídání zajištěno. Bližší informace na našem 
webu.

 

V letošním roce začala generální oprava 
vnějšího pláště kostela a jeho zázemí. Oprava 
je rozvržena do šesti etap, jejich postupná 
realizace je odvislá od finančních možností, 
nejpozději by měla skončit v roce 2022. Všechny 
práce jsou prováděny pod stálým památkovým 
dohledem, některé v režimu restaurování (náš 
kostel je národní kulturní památkou). Důvodem 
oprav je jak logická návaznost na již proběhlou 
opravu zvonice, tak, a to především, sám 
neutěšený stav vnějšího pláště kostela… Celková 
vysoutěžená cena oprav je 14.850.663 Kč. Na 
opravu žádáme – v příslušných programech – o 
granty a dotace, které dostáváme, nicméně velká 
část nákladů připadá na samotnou farnost (v 
roce 2019 by spolupodíl farnosti jako vlastníka 
kostela činit přibližně 4 miliony Kč). 

Pokud byste se na tomto díle oprav chtěli 
podílet, budeme Vám vděční za Vaši 
laskavou finanční pomoc na tento účel. Kdo 
by tak chtěl učinit, navrhujeme trojí možnost: 

1. anonymním finančním darem do nedělních 
sbírek na tento účel, které proběhnou do 
konce roku o následujících prvních nedělích v 
měsíci: 3. listopadu, 1. prosince 2019; v roce 
2020 pak vždy první neděli v měsíci (kromě 
ledna, července a srpna), 

2. finančním darem v hotovosti (rádi 
vystavíme potvrzení nebo sepíšeme darovací 
smlouvu) 

3. finančním darem převodem na účet 
farnosti 11178349/0800 s použitím 
variabilního symbolu 2019 (rádi vystavíme 
potvrzení nebo sepíšeme darovací smlouvu). 
Za Vaše případné dary Vám srdečně děku-
jeme a modlíme se za Vás. 

 
Sobota 2. 11. 2019 18 h  

 J. Gruber (1855–1933): Requiem in Es 

 Tommaso da Celano (~1200–~1260): Dies irae 

CANTORES CORDIS  Musica academica 

řídí M. M. Ondrášová  varhany Ondřej Urban 

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

www.srdcepane.cz 

http://www.srdcepane.cz/

