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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela 

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

21. června 2020  –  12. neděle v mezidobí 
 

1. čtení: Jeremiáš, kap. 20, verš 10–13 
Vysvobodil život ubohého z ruky zlosynů 

Odpověď k žalmu: Vyslyš mě, Bože, ve své veliké lásce! 

2. čtení: list sv. Pavla Římanům, kap. 5, verš 12–15 
S Božím darem není tomu tak, jako to bylo s proviněním 

Evangelium: Matouš, kap. 10, verš 26–33 
Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo 

Církev slaví Janovo narození jako něco posvátného, u žádného jiného světce se jeho narození slav-
nostně nepřipomíná. Slavíme jenom narození Janovo a narození Kristovo. To musí mít svůj důvod; a 
jestliže snad o tom vypovíme méně, než by si tak veliká událost zasluhovala, naše přemýšlení o tom je 
plodnější a hlubší. Jan Přichází na svět z neplodné ženy, Kristus z panny v mladistvém věku. Janovo 
narození se nesetkává s vírou, a otec se stává němým. Maria věří, že se jí Kristus narodí a počíná ho 
vírou. Předložili jsme, o čem máme přemýšlet a naznačili jsme, o čem budeme pojednávat. A nebu-
deme-li stačit se svými schopnostmi nebo nebudeme-li mít dost času na prozkoumání všech hlubin 
tak velikého tajemství, lépe vás poučí ten, který mluví ve vás i za naší nepřítomnosti, na nějž zbožně 

myslíte, jehož jste přijali do srdce a jehož chrámem jste se stali.                                         sv. Augustin 

Tento týden si připomínáme: 22. června  sv. Paulína Nolánského, biskupa 
  sv. Jana Fischera, biskupa, a Tomáše Mora, 
  mučedníků 
 24. června slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE 
 27. června  sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve 
 

Příští neděli bude 13. neděle v mezidobí.  
 

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE 
Mše svaté s nedělní platností: 
Sobota: 20 hod. 
Neděle: 7.30, 9, 11, 18, 20 hod. 
Všednodenní mše svaté: 
Pondělí až sobota: 8, 18 hod. 
Liturgické slavnosti během týdne: 8, 18 a 20 hod. 
V červnu je denně (kromě výjimek) po večerní mši 
svaté pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Páně se 
svátostným požehnáním 
Společně se modlíme růženec ve čtvrtek a v sobotu v 
17.30 hod. 

Svatý Bože, dej, ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě, 
vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o nás jako Otec a nikdy nás nepřestáváš vést. 

Každodenní příležitost ke svátosti 
smíření je ráno vždy 30 min. před kaž-
dou mší svatou, večer vždy 45 min pře-
de mší svatou a během páteční adorace 



 V měsících červenci a srpnu bude násle-
dující bohoslužebný pořádek: v neděli od 9, 
11, 18 a od 20 hod., od pondělí do soboty od 
8 a 18 hod., o slavnostech během týdne od 8, 
18 a 20 hod. 
V letních měsících také odpadne většina pra-
videlných mimobohoslužebných aktivit. Pro 
aktuální informace sledujte, prosíme, ohlášky, 
náš farní web a nástěnky v kostele. 

 
 V pondělí 22. června: 
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře 
pro mladší mládež 
- od 18.45 hod. kontemplace v kryptě 

 

 V úterý 23. června: 
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek 
- od 19 hod. v knihovně Rozhovory o víře 
pro starší mládež 

 

 Ve středu 24. června:  
- mše svaté od 8, 18 a 20 hod.  
- od 9.30 hod. v besídce setkání pro ma-
minky s dětmi 
- od 16 hod. v knihovně příprava na první 
svaté přijímání 
-  není Teologický klub 



 Ve čtvrtek 25. června: 
-  od 17 hod. všechna náboženství 
-  od 18.45 hod. úklid kostela 
-  od 19 hod. v knihovně seminář o du-
chovním životě 
-  od 20 hod. kontemplace v kryptě 



 V pátek 26. června od 19 hod. zpověď dětí 
před prvním svatým přijímáním 



 Příští neděli 28. června: 
- Svatopetrská sbírka na bohoslovce 
- při mši svaté především pro rodiny s dětmi 
od 11 hod. první svaté přijímání dětí naší 
farnosti 



 

V UPLYNULÉM ROCE se podařilo – i díky 
darům dobrodinců – opravit polovinu vněj-
šího pláště kostela, tedy jižní (k Vinohradské 
třídě) a východní stranu (nad zázemím koste-
la). Celková cena loňských oprav vnějšího 
pláště byla 7.463.753 Kč (včetně víceprací a 
restaurování vstupních dveří do zázemí), z 
čehož, po odečte-ní dotací, na farnost připa-
dlo 4.298.753 Kč. 
Na opravu kostela jsme doposud vybrali 
2.253.814 Kč, zbytek oprav farnost zaplatila 
z ostatních vlastních zdrojů. Žádné dluhy k 
dnešnímu dni nemáme. 
V letošním roce 2020 jsme již zahájili další 
etapu, a to opravu celé severní fasády ve 
smluvené ceně 4.833.090 Kč (vč. DPH). 
Pro rok 2020 nám byla udělena dotace z Do-
tačního fondu městské části Praha 3 ve výši 
100.000 Kč. Od Ministerstva kultury ČR nám 
byla přidělena dotace ve výši 1.100.000 Kč a 
od Magistrátu hl. m. Prahy ve výši 2.700.000 
Kč. Na spolupodíl farnosti tak připadá 
933.090 Kč (vč. DPH), ovšem bez započítání 
všech (případných) víceprací. 
Vedle pokračování v generální opravě vnější-
ho pláště byly letos konečně dokončeny další 
opravy interiéru věže v celkové smluvené 
ceně 533.528 Kč (vč. DPH). Zároveň jsme 
letos pokračovali v čištění a drobnějších 
opravách postranních oltářů v lodi kostela, 
během března až května jsme takto očistili a 
drobně opravili oltáře sv. Josefa a sv. Terezie 
z Lisieux v celkové ceně 106.965 Kč. 

Farní akce pro děti a mládež v létě 
2020 
 Čundr pro starší děti a mládež „Rych-
lebskými horami 2020“ od 13. do 18. červen-
ce 

 Velkovýprava pro starší děti a mládež 
„Slovensko 2020“ od 27. července do 8. srp-
na 

 Dětský tábor „Mariánská 2020“ od 22. do 
29. srpna 

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

www.srdcepane.cz 
 
 

http://www.srdcepane.cz/

