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Pastorační rada farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně 
Praha – Královské Vinohrady 

 

 

 

 

Zápis 
ze zasedání konaného dne 5. října 2014 

 

 

Přítomni: P. Zdenek Wasserbauer, Pavol Rendek, Oldřich Páv, Lukáš Revenda, František Schneiberg, 

Markéta Crowe, Magdalena Porcalová, Michaela Skalická 

 

Omluveni: P. Petr Beneš, Stanislav Juhaňák 

 

 Po přivítání a zahájení modlitbou byly probrány následující body: 

 

 

 Z minulého zápisu:  

-  fotogalerie na webu je doplněná a vylepšená 

-   mramorový svícen k paškálu je již hotov 

- probíhá oprava věže kostela; ukončení I. etapy bude k 16. listopadu  

-  hodiny ve věži mají nový motor a již fungují    

- upomínková pobožnost k 100. výročí 1. sv. války proběhla zdárně 

-  ohlédnutí za proběhlými akcemi akcemi je bez připomínek 

  

 Co nás čeká:  

- 16. – 19. 10. Festival světla  

- 21. a 23. 10.  se budou konat v našem kostele koncerty   

- 25. – 28. 10.  víkend pro děti v Počepicích u Sedlčan 

-            2. 11.  v 15 hod. budeme slavit mši sv. za zemřelé v kostele sv. Václava na Vinohradském  

  hřbitově   
-           15. 11.  oslava 25. let od svatořečení Anežky České a poděkování za dar svobody v katedrále  

-          30. 11.  Ekumenická bohoslužba u Církve Adventistů sedmého dne na Londýnské ulici v 18 hod.  

-             v Adventní době budou v našem kostele také 2 až 3 koncerty 

-          13. 12.  adventní rekolekce od 14 hod. povede P. Jan Houkal 

- 29. 12. - 2. 1.  pouť důvěry s komunitou Taizé 

 

Připomínky:  

- snažme se předcházet tomu, aby akce farní kafe, schůzka ministrantů a dětská mše nepřipadly na tutéž 

neděli 

- navrhnout p. Vrtišku a p. Stehlíka na vyznamenání laiků v církvi  

- návrh jednoho z farníků vytvořit nové společenství, v němž by se více rozjímalo nad texty Bible  

- nedělní adorace je příliš rušená pohybem turistů a hlukem – situace není a nebude ideální  

- případné zájemce o větší počet intencí na mši svatou můžeme odkazovat na Obláty Panny Marie 

 

 

 v souvislosti s opravou věže kostela, proběhla diskuze ohledně rekonstrukce prádelny v 1. patře – 

zachováme v patře toaletu nebo zde bude pouze kuchyňka pro potřeby farních akcí? Hlasováním se 

rozhodlo, že zde bude pouze kuchyňka.  

 existuje možnost, že by hodiny ve věži kostela odbíjely i po čtvrthodinách – tedy čtvrt, půl a třičtvrtě 

během dne.    
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 pouť důvěry s komunitou Taizé od 29. 12. – 2. 1. – oslovit farníky ohledně možnosti ubytování 

účastníků a povzbudit k aktivní účasti na průběhu setkání.   

 

 

 

Příště se PRF sejde 7. prosince 2014. 

 

 

 

 

                                                                                                                       P. Zdenek Wasserbauer, farář 

 

Zapsala: Skalická 

 


