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Pastorační rada farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně 
Praha – Vinohrady 

  

 

 

Zápis 
ze zasedání konaného dne 16. října 2016  

Toto zasedání bylo společné pro Pastorační i Ekonomickou radu farnosti. 

 

Přítomni:   P. Jan Houkal, P. Petr Beneš, František Schneiberg, Lukáš Revenda, Stanislav Juhaňák, Michaela 

Šafárová, Karolína Němcová, Maria Mlada Ondrášová, Irka Chlopczyková, Michaela Skalická 

 

Omluven:  Oldřich Páv, Pavol Rendek, Zbyněk Podskalský, Markéta Crowe 

 

Host:  Lukáš Tichý, Marie Michálková 

 

Po přivítání a zahájení modlitbou byly probrány následující body: 

 

- ze zasedání se omluvila účetní farnosti paní Marta Kupková, ekonomický bod programu se tedy přesouvá 

na příští setkání pastorační rady  

-  radě se představila kostelnice paní Marie Michálková   

- uzavření Svaté brány Milosrdenství proběhne v pátek 4. listopadu při mši svaté v 18 hod., celebrovat 

bude generální vikář Mons. Zdenek Wasserbauer; tímto bude v našem kostele ukončen Rok milosrdenství, 

Lukáš Revenda se postará o liturgickou hudbu 

- letošní program Vánoc bude probíhat podobně jako loni 

- na jaře plánujeme farní pouť 

- mše svatá na Vinohradském hřbitově bude ve středu 2. 11. v 16 hod.  

- zasedání se zúčastnil stavební technik pan Lukáš Tichý a seznámil radu s probíhajícími opravami kostela: 

 - probíhá a dokončuje se 1. etapa Obnovy vnějšího pláště zvonice – severní a východní fasády; 

 celková částka cca 7 milionů včetně DPH, letošní etapa 3.500.000 včetně DPH (smluvní termín 

 dokončení byl 15. 10., po vzájemné domluvě došlo k prodloužení termínu na 15. 11.) větší část je 

 financována z vlastních prostředků, dalším finančním zdrojem je přislíbená dotace z Ministerstva 

 kultury v rámci  Programu záchrany  architektonického dědictví 2016, ve výši 1.400.000 Kč, relativně 

 malou měrou  přispívá také Městská část Praha 3 ve výši 184.000 Kč 

 - kuchyňka v I. patře – byly udělány nové rozvody elektřiny a vody, dále se bude dělat nová teracová 

 podlaha (cena 18.000 Kč), budou se instalovat dvoje nové dvoukřídlé dřevěné dveře s izolačním 

 dvojsklem do kuchyňky + nadsvětlík na  protilehlých  dveřích (cena cca 179.000 Kč včetně DPH); 

 kuchyňka by se měla do konce tohoto roku dokončit (cena 162.394 Kč včetně DPH), spotřebiče koupí 

 farnost 

 - obnova kruhového průsvitu v chodbě pod věží (cena cca 55.000 Kč), v tuto chvíli hledáme výrobce 

 skleněných dlaždic,  průsvit bude demontovatelný a pochozí; měl by být hotov do konce roku;  chodba 

 se bude  malovat 

 - nové osvětlení v lodi kostela - namísto neúsporných halogenů budou LED svítidla - 3xnásobná 

 svítivost a 1/3  příkon (cena cca 151.000 Kč bez DPH), řešení osvětlení kostela a elektro úpravy byly 

 provedeny  

 - nová LED svítidla v kruhu nad oltářem jsou již instalována 

 - nová funkční nouzová osvětlení (požadované předpisem) jsou také  již hotová   

  - vchod a chodba do kostela s nástěnkami by se také měla vymalovat a upravit  

 - padl také návrh osvětlit kříž a křtitelnici, nicméně toto se nezdá za daného stavu realizovatelné 

 - jak vyřešíme ochranu kostela před holuby - návrh síť  

 -  bude instalována nová rampa pro bezbariérový vstup u zadního vchodu do kostela, opravena prasklá 

 lavice v kostele, podněty na různé opravy by bylo dobré shromažďovat nejlépe u pastorační 

 referentky   
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 - otec Jan informoval, že případné řešení nového oltáře a dispozice kněžiště se zatím konat nebude; 

 dobré by bylo ale obnovit průhledy do krypty, které jsou v podlaze pod nynějším pódiem nového oltáře 

 

- probíhá vyklízení a úklid depozitáře ve spolupráci s P. Kelnarem a jeho týmem, inventarizaci majetku 

farnosti provádí 2 paní, které jsou za to přiměřeně finančně odměněny 

-  zřízená Farní charita bohužel není zatím příliš aktivní (s výjimkou skupiny starající se o imigranty), což 

vyplývá z nynějšího nečekaného pracovního vytížení jejího ředitele   

- v naší farní Charitě postrádáme doprovázení starých lidí ve farnosti; Irka Chlopczyková spolu s P. Petrem 

by se na této problematice spolupodíleli 

- varhany v kostele není nutné urgentně opravovat 

- zajišťuje někdo čištění okapů na kostele? okapy se ucpávají 

- Stanislav Juhaňák a Miloš Hrdý se chtějí připravovat k trvalému jáhenství; v případě obou nejsou 

námitky, rada souhlasí  

-  problém nové kuchyňky v prvním patře versus stávající kuchyňky v přízemí; v kostele chybí úklidová 

místnost; znovu zřídíme namísto dolní kuchyňky, která prostorově i dispozičně je nevyhovující, opět 

úklidovou místnost? Jak situaci vyřešit? jsme si vědomi toho, že by se jednalo o znehodnocenou investici, 

nicméně i toto je někdy potřeba; většina zúčastněných členů rady se přiklání ke zrušení dolní kuchyňky a 

znovuobnovení úklidové místnosti na jejím místě; vybavení kuchyňky bychom mohli darovat popř. 

nabídnout k odkoupení.   

-  Farní akademie je úspěšná, budeme v ní dále pokračovat - návrhy přednášejících  

- 5. prosince proběhne jako každý rok Mikulášská besídka po mši svaté od 19 h 

- Hubertská mše svatá se letos konat nebude   

- připravuje se Farní ples  

 

   

 

                                                                                                     P. Jan Houkal, farář 

 

Zapsala: Skalická 

 


