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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela  

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

28. června 2020  –  13. neděle v mezidobí 
 
1. čtení: 2 Královská, kap. 4, verš 8–11.14–16a 

Hle, vím, že muž Boží, který kolem nás často chodívá, je svatý 

Odpověď k žalmu: Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech 

2. čtení: Římanům, kap. 6, verš 3–4.8–11 
Když zemřel, zemřel hříchu jednou provždy 

Evangelium: Matouš, kap. 10, verš 37–42 
Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden 

 

To co patrně zakoušejí ti, kdo se z nějakého horského vrcholu dívají dolů na široširou vodní 
hladinu, přihodilo se i mé mysli, když pohlédla z výšin Pánova slova jako z nějakého horského 
vrcholu do neproniknutelné hlubiny Božích myšlenek. Na mnoha přímořských místech lze jistě 
vidět horu, která směrem k moři vypadá, jako by jí bylo půl odříznuto, tak spadá přímo od vrcholu 
až do hlubin a při jejím vrcholu přečnívá nad hlubinu malý výběžek. Nu, a jako každý kdo se 
z takové vyhlídky v tak veliké výšce podívá na moře, které leží v hlubině pod ním, nejspíše dostane 
závrať, tak nyní jakoby trpěla závratí i moje duše, unešená do výšin následujících slov Páně: 
Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.                                                         sv. Řehoř z Nyssy 
 

Tento týden si připomínáme:    29. června  Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů 
   3. července svátek sv. Tomáše, apoštola 
   4. července  památku sv. Prokopa, opata 
 

Příští neděli bude Slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Při bohoslužbách budou tato čtení:  
1. čtení: Izaiáš, kap. 61, verš 1–3a 
2. čtení: 2. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 4, verš 1–2.5–7 
Evang.: Lukáš, kap. 10, verš 1–9 
 

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE do konce června 
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. 
Společně se modlíme růženec ve čtvrtek a v sobotu 
v 17.30 hod. 
 

Bože, ty jsi světlo a nejsou v tobě žádné temnoty, tys nás přijal za vlastní, a tím jsi nás učinil syny světla; 
dej, ať v nás nenajde místo temnota bludů, ale ať v nás září světlo tvé pravdy. 

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 následu-
jící bohoslužebný pořádek: v neděli od 9, 11, 
18 a od 20 hod., od pondělí do soboty od 8 
a 18 hod., o liturgických 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. 

Všem farníkům přejeme požehnaný a 

klidný čas prázdnin a dovolených. 

Provázejme se navzájem v modlitbách! 



 Tuto 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 pondělí 29. června: 
- mše svaté od 8, 18 a 20 hod.  
- nejsou Rozhovory o víře pro mladší 
mládež 
- není kontemplace v kryptě 



 V úterý 30. června: 
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek 
- od 19 hod. v knihovně Rozhovory o víře 
pro starší mládež 

 
 Ve středu 1. července: 
- od 19 hod. ve videosále Teologický klub 

 
 Ve čtvrtek 2. července: 
- od 18.45 hod. úklid kostela 

 
 V pátek 3. července je první pátek v měsíci 
s obvyklým prvopátečním programem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
2.255.755 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/

