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Farní zprávy 
Římskokatolické farnosti u kostela 

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ 

Praha – Vinohrady 
 
 

13. září 2020  –  24. neděle v mezidobí 
 

1. čtení: Sírachovec, kap. 27, verš 30 – kap. 28, verš 9 
Pamatuj na poslední věci a zanech nenávisti. 

Odpověď k žalmu: Když dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte srdce svá. 

2. čtení: list sv. Pavla Římanům, kap. 14, verš 7-9 
Žádný z nás nežije sám sobě ani neumírá sám sobě. 

Evangelium: Matouš, kap. 18, verš 21-35 

 Neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale sedmdesátsedmkrát. 
 

Bůh – Slovo, tj. Slovo předobrého Otce, ten, skrze něhož povstal lidský rod, neopustil 
lidské pokolení propadající zmaru. Naopak, překonal smrt, do níž se lidé řítili, a to tím že jí 
vydal své vlastní tělo a netečného člověka pohnul svým učením k lepšímu: všechny lidské 
věci uvedl svou silou a mocí do pořádku.                                                               sv. Atanáš 
 
Tento týden si připomínáme: 14. září Svátek Povýšení svatého kříže 
 15. září  Památku Panny Marie Bolestné 
 16. září Památku sv. Ludmily, mučednici 
 17. září sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníky 
  a sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve 
 19. září sv. Januária, biskupa a mučedníka 
  

Příští neděli bude 25. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení: 
1. čtení: Izaiáš, kap. 55, verš 6–9 
2. čtení: list sv. Pavla Filipanům, kap. 1, verš 20c–24.27a 
Evang.: Matouš, kap. 20, verš 1–16 
 

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE 
Neděle: 9, 11, 18, 20 hod. 
Všednodenní mše svaté: 
Pondělí až sobota: 8, 18 hod. 
Liturgické slavnosti během týdne: 
8, 18 a 20 hod. 

 
 

Bože, tys všechno stvořil a všechno řídíš; ujmi se nás, ať poznáme tvou moc a dobrotu,  

a dej nám sílu, abychom ti mohli sloužit nerozděleným srdcem. 

Každodenní příležitost ke svátosti smíření je 
ráno vždy 30 min. před každou mší svatou, ve-
čer vždy 45 min přede mší svatou a během pá-
teční adorace 
 

Společně se modlíme růženec 
ve čtvrtek a v sobotu v 17.30 hod. 

 



 Prosíme o ohleduplnost a dodržování 
aktuálních protiepidemických opatření v 
prostorách kostela i jeho zázemí, aktuálně 
o důsledné nošení roušek ve všech 
vnitřních prostorách (při bohoslužbách i 
všech ostatních programech). Děkujeme. 



 Minulou neděli se při účelové sbírce 
na opravu našeho kostela vybrala částka 
70.637 Kč. 

 

 V pondělí 14. září: 
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o 
víře pro mladší mládež 
- od 19 hod. kontemplace v kryptě 



 V úterý 15. září: 
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek 
- od 19 hod. v knihovně Rozhovory o 
víře pro starší mládež 
-  od 19 hod. v besídce zkouška sboru 

 

 Ve středu 16. září: 
- od 9.30 hod. v besídce setkání pro 
maminky s dětmi 
- od 19 hod. ve videosále Teologický 
klub 

 

 Ve čtvrtek 17. září: 
- příležitost ke svátosti smíření bude až 
po mši svaté 
- od 17 hod. všechna náboženství 
- od 18.45 hod. úklid kostela 
- od 19 hod. v modrém salonku seminář 
o duchovním životě 
- od 20 hod. kontemplace v kryptě 



 V pátek 18. září  
- od 16 hod. v besídce Kroužek křes-
ťanské filosofie 



 Příští neděli 20. září: 
- mše svatá od 11 hod. zvlášť pro rodiny s 
dětmi 

V uplynulém roce se podařilo – i díky da-
rům dobrodinců – opravit polovinu vněj-
šího pláště kostela, tedy jižní (k Vinohrad-
ské třídě) a východní stranu (nad zázemím 
kostela). 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 připadlo 4.298.753 Kč. 
Na opravu kostela jsme doposud vybrali 
2.450.346 Kč, zbytek oprav farnost zapla-
tila z ostatních vlastních zdrojů. Žádné 
dluhy k dnešnímu dni nemáme. 
V letošním roce 2020 pokračujeme 
v další etapě, a to v opravě celé severní 
fasády ve smluvené ceně 4.833.090 Kč 
(vč. DPH). 
Pro rok 2020 nám byla udělena dotace z 
Dotačního 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 far-
nosti tak připadá 933.090 Kč (vč. DPH), 
ovšem bez započítání všech (případných) 
víceprací. 
Vedle pokračování v generální opravě 
vnějšího pláště byly letos konečně dokon-
čeny 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. 

Půjčujeme ve středu od 17 do 18h a v neděli od 10 
do 11 hod. 

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

www.srdcepane.cz 
 

http://www.srdcepane.cz/

