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Pastorační rada farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně 
Praha – Královské Vinohrady 

 

 

 

 

Zápis 
ze zasedání konaného dne 29. září 2013 

 

 

Přítomni: P. Zdenek Wasserbauer, P. Petr Beneš, Markéta Crowe, Stanislav Juhaňák, Maria 

Mlada Ondrášová, Oldřich Páv, Pavol Rendek, Lukáš Revenda, František 

Schneiberg, Magdalena Schneibergová 

 

 

 

Po přivítání a zahájení modlitbou byly probrány následující body: 

 

 stručné zhodnocení nejdůležitějších proběhlých událostí: vydání knihy fotografií, letní tá-

bor dětí 

 v říjnu se denně modlíme růženec. Jak zapojit více lidí do vedení modlitby? 

 pro pozitivní ohlas zopakujeme Nikodémovu noc v předvečer voleb 24. října od 19 do 22 

hod. 

 9. října a 13. listopadu proběhne „dialog spiritualit“ (zajišťuje pan M. Hrdý) 

 18.-20. října bude víkend pro děti v Počepicích u Sedlčan 

 2. listopadu v 15 hodin chceme opět slavit mši sv. v kostele sv. Václava na Vinohradském 

hřbitově 

 15.-17. listopadu se v Praze konají „Dny důvěry“. Náš kostel byl vybrán jako jedno z míst 

pro modlitbu 

 19. listopadu bude vzpomínkový večer ke 100. výročí narození P. Jaroslava Zámečníka –  

v 18 hod. mše sv. (kard. Duka), od 19.30 přednášky dr. Stříbrného a doc. Šebka. Chystají 

se přijet i z Budičovic (rodiště P. Zámečníka) 

 v prosinci budou dva koncerty (1. a 13.) 

 7. prosince odpoledne bude rekolekce 

 padl návrh uspořádat v lednu ekumenickou bohoslužbu. P. Zdenek zjistí zájem u ostatních 

denominací 

 skupina konfirmandů ze Švédska (luteránská církev) přijede na jaře do Prahy a chtěli by    

u nás slavit dvě bohoslužby. Čekáme na rozhodnutí pana biskupa Malého 

 biřmování bude 11. května 2014 (nedojde-li k nečekané změně) 

 varhany jsou ve stavu blízkém havarijnímu. Byl si je prohlédnout varhanář, provede 

nejnutnější opravy a vypracuje návrh dalších prací 

 byl osloven architekt Josef Pleskot, aby poradil s novým umístěním křtitelnice. Navrhuje 

přestěhovat ji pod kříž (sochy P. Marie a sv. Jana uložit v depozitáři). Dalším krokem je 

získání souhlasu památkářů 

 farnost v Karlíně vlastní plošinu, ze které by mohlo být možné vyčistit sochy světců. 

Otázkou je, zda se s ní bude možné dostat do kostela 

 měli bychom dostat od MČ P3 218 000 Kč na opravu besídky. Zbytek z vlastních zdrojů – 

požádali jsme arcibiskupství o povolení mimořádné sbírky 
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 žádáme MHMP o zařazení do Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2014 

– v první fázi se jedná o opravu věže 

 je reálné pokusit se uspořádat farní ples? 

 jak zvýraznit evangelní ambon? 

 od nynějška bude ve Farních zprávách uveřejňován stručný zápis z jednání PRF 

 

Příště se PRF sejde 1. prosince 2013. 

 

 

 

 

P. Zdenek Wasserbauer, farář 

 

Zapsala: Ondrášová 


