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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

27. září 2020 - 26. neděle v mezidobí
1. čtení: Ezechiel, kap. 18, verš 25-28
Mějte úctu k moudrosti, abyste vládli navěky.
Odpověď k žalmu: Ty, Hospodine, vládneš nade vším.
2. čtení: list sv. Pavla Filipanům, kap. 2, verš 1-11
Když trpěl, nehrozil.
Evangelium: Matouš, kap. 21, verš 28-32
Kdo svůj život pro mne ztratí, nalezne ho.
Ten, který vzkřísil z mrtvých jeho vzkřísí i nás, budeme-li činit jeho vůli, žít podle jeho přikázání a
milovat to, co miloval on, když se budeme vyhýbat nespravedlnosti, lakotě, prospěchářství,
pomluvám a lživému svědectví; když nebudeme odplácet zlo zlem, nadávku nadávkou, ránu ranou
nebo kletbu kletbou; když budeme pamatovat na to, co učil Pán: Nesuďte a nebudete souzeni,
odpouštějte, a bude vám odpuštěno, buďte milosrdní, a dojdete milosrdenství. Jakou měrou měříte, takovou se
naměří vám; řekl též: Blahoslavení chudí a pronásledovaní pro spravedlnost, neboť jejich je království Boží.
sv. Polykarp
Tento týden si připomínáme: 28. září Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního
patrona českého národa
29. září Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
30. září památku sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
1. října památku sv. Terezie od Dítěte Ježíše, pannu a učitelku
církve
2. října památku svatých andělů strážných
Příští neděli bude 27. neděle v mezidobí. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: Izaiáš, kap. 5, verš 1–7
2. čtení: list sv. Pavla Filipanům, kap. 4, verš 6–9
Evang.: Matouš, kap. 21, verš 33–43

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

je ráno vždy 30 min. před každou mší svatou, večer vždy 45 min přede mší svatou a
během páteční adorace
Společně se modlíme růženec
ve čtvrtek a v sobotu v 17.30 hod.

Bože, ty ukazuješ svou všemohoucnost nejvíce tím, že se smilováváš a nenecháváš nás bez pomoci;
posiluj nás svou milostí, abychom vytrvale usilovali o dosažení toho, co nám slibuješ, a došli do nebeské slávy.

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)
a
používání
dezinfekce. Děkujeme.


Tuto neděli 27. září:
- Svatováclavská sbírka na církevní
školství


V pondělí 28. září:
- mše svaté od 8, 18 a 20 hod.
- nekonají se Rozhovory o víře pro
mladší mládež
- od 19 hod. kontemplace v kryptě


V úterý 29. září:
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek
- od 19 hod. v knihovně Rozhovory o
víře pro starší mládež


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


Ve čtvrtek 1. října:
- od 17 hod. všechna náboženství
- od 18.45 hod. úklid kostela
- od 19 hod. v modrém salonku informační setkání pro zájemce o duchovní
obnovu s jáhnem Milošem
- od 19 hod. ve videosále setkání katechumenů
- od 20 hod. kontemplace v kryptě


V pátek 2. října:
- první pátek v měsíci
- od 16 hod. v besídce Kroužek křesťanské filosofie


99-denní duchovní obnova s jáhnem Milošem.
Srdečně zveme na neobvyklou duchovní
obnovu „Duc in altum – zajeď na
hlubinu“ s jáhnem Milošem, která potrvá
celých 99 dní – od 4. října 2020 do 10. ledna
2021.


V uplynulém roce se podařilo – i díky darům
dobrodinců – opravit polovinu vnějšího pláště kostela, tedy jižní (k Vinohradské 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
2.486.414 Kč, zbytek oprav farnost zaplatila
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 farnosti tak připadá
933.090 Kč (vč. DPH), ovšem bez započítání
všech (případných) víceprací.
Vedle pokračování v generální opravě vnějšího 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.

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

Příští neděli 4. října:
- proběhne další účelová sbírka na probíhající opravu našeho kostela
- od 19.15 hod. na faře společenství žen
Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně
130 00 Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 19
www.srdcepane.cz

