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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

26. ledna 2020 – 3. neděle v mezidobí
1. čtení: Izaiáš, kap. 8, verš 23b až kap. 9, verš 3
V Galileji pohanů vidí lid veliké světlo
Odpověď k žalmu: Hospodin je mé světlo a má spása
2. čtení: 1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 1, verš 10–13.17
Buďte všichni zajedno a ať nejsou mezi vámi roztržky
Evangelium: Matouš, kap. 4, verš 12–23
Usadil se v Kafarnau, aby se naplnilo, co bylo řečeno ústy proroka Izaiáše
Světlo Písma svatého nás osvětluje k poznání pravdy spásy. Nazýváme je vyšším světlem, protože
zjevuje to, co přesahuje rozum, a vede tak k vyššímu, a také proto, že je nezískáme zkoumáním, nýbrž skrze vdechnutí sestupuje od Otce světel. Podle doslovného smyslu je toto světlo jen jedno,
podle smyslu mystického a duchovního je však trojí. Ve všech knihách Písma svatého je totiž kromě
doslovného smyslu, který slova vyjadřují navenek, přítomen trojí smyls duchovní: alegorický, který
nás učí, co máme věřit o božství a lidství; morální, který nás učí, jak máme žít; a analogický, který nás
učí, jak se musíme upínat k Bohu. A tak nás celé Písmo učí toto trojí: Kristovo věčné zrození a vtělení, řád života a sjednocení Boha a duše. První se týká víry, druhé mravů, třetí cíle obojího.
sv. Bonaventura
Tento týden si připomínáme: 26. ledna sv. Andělu Merici, pannu
28. ledna památku sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
31. ledna památku sv. Jana Boska, kněze
Příští neděli bude Svátek Uvedení Páně do chrámu. Při bohoslužbách se bude číst:
1. čtení: Malachiáš, kap. 3, verš 1–4
2. čtení: list Židům, kap. 2, verš 14–18
Evang.: Lukáš, kap. 2, verš 22–40

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE

Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.
Společně se modlíme růženec ve čtvrtek a v so- Příležitost ke svaté zpovědi je půl hodiny
před každou mší svatou, během adorací a na
botu v 17.30 hod.
V pátek je po večerní mši svaté půlhodinová požádání i jindy
tichá adorace
Všemohoucí věčný Bože, veď nás, ať žijeme podle tvé vůle,
abychom zůstávali stále spojeni s tvým milovaným Synem a přinášeli hojný užitek.

Tuto neděli 26. ledna:
- od 11 hod. mše svatá především pro rodiny
s dětmi, od 10.30 hod. nácvik ministrantů
- od 19.30 hod. v kostele modlitby chval


V pondělí 27. ledna:
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře pro
mládež


V úterý 28. ledna:
- od 9 hod. v besídce setkání seniorů
- 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 29. ledna:
- od 9 hod. v besídce setkání pro maminky
s dětmi
- od 19 hod. ve videosále Teologický klub


Ve čtvrtek 30. ledna:
- od 17 hod. všechna náboženství
- od 18.45 hod. úklid kostela
- od 19 hod. v knihovně společenství mladší
mládeže
- od 19 hod. na faře setkání katechumenů
- od 20 hod. kontemplace v kryptě


Příští neděli 2. února:
- 4. účelová sbírka na opravu kostela
- od 19.15 hod. společenství žen na faře

Výhled farních akcí pro děti a mládež na
jaro a léto 2020
 Jarní prázdniny na běžkách pro starší
děti a mládež - od neděle 16. (odpoledne) do
soboty 22. února (navečer) na Mariánské
 Čundr
pro
starší
děti
a
mládež „Rychlebskými horami 2020“ od 13. do
18. července
 Velkovýprava
pro
starší
děti
a
mládež „Řím 2020“ od 27. července do 8. srpna
 Dětský tábor „Mariánská 2020“ od 22. do
29. srpna

V roce 2019 začala generální oprava vnějšího pláště
kostela a jeho zázemí. Oprava je rozvržena do několika
etap, jejich postupná realizace je odvislá od finančních
možností, nejpozději by měla skončit v roce 2022. Celková
vysoutěžená cena oprav je 14.850.663 Kč. Na opravu
žádáme o granty a dotace, nicméně i tak velká část
nákladů připadá na samotnou farnost.

V roce 2019 se opravila jižní a východní fasáda v
celkové smluvní ceně 7.279.100 Kč (vč. DPH). Po
odečtení grantu od Ministerstva kultury ve výši
700.000 Kč, grantu od MČ Praha 3 ve výši 165.000
Kč a grantu Magistrátu hl. m. Prahy ve výši 2.300.000
Kč připadla v roce 2019 na spolupodíl farnosti
částka 4.114.100 Kč. K tomu je třeba připočíst
vícepráce v rámci prováděných etap, které v roce
2019 přišly na 101.653 Kč (vč. DPH), a dalších
celkových 83.000 Kč za restaurování vstupních dveří
do zázemí kostela.
Opravy v roce 2019 proběhly zdárně, ke spokojenosti naší i dohlížejících orgánů památkové péče.
V roce 2020 chceme pokračovat opravou celé severní fasády ve smluvené ceně 4.833.090 Kč (vč. DPH).
Zároveň chceme dokončit opravy interiéru věže a
pokračovat v čištění postranních oltářů v kostele.
Pro rok 2020 nám zatím byla udělena dotace od MČ
Praha 3 ve výši 100.900 Kč. Zároveň máme podané
žádosti opět i u obou dalších poskytovatelů (u Magistrátu hl. m. Prahy a u Ministerstva kultury ČR) a
doufáme v jejich kladné vyřízení.

Náš kostel je krásný, slouží, a proto stojí za to se jej
snažit opravovat (což je ostatně i naší zákonnou povinností jako vlastníka národní kulturní památky). Ke slávě Boží
a ke spáse lidí…
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 v roce 2020 proběhnou 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 děkujeme a
modlíme se za Vás. Doposud se vybralo celkem
1.654.206,01 Kč. Všem dárcům patří dík.

Je otevřena v neděli od 10 do 11 hod. a ve středu od
17 do 18 hod.

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

