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Pastorační rada farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně 
Praha – Královské Vinohrady 

 

 

 
 

Zápis 
ze zasedání konaného dne 7. prosince 2014 

 

 

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

Markéta Crowe, P. Petr Beneš, Stanislav Juhaňák, Michaela Skalická 

 

Omluveni: Magdalena Porcalová 

 

Po přivítání a zahájení modlitbou byly probrány následující body: 
 

Z minulého zápisu:  

-  Festival světla původně plánovaný na 16. – 19. října se neuskutečnil 

-   mše svaté pro rodiny s dětmi budou bývat 3. neděli v měsíci 

-  oprava věže kostela je ukončená, bude se pokračovat v příštím roce  

- rovněž rekonstrukce prádelny se rozběhne v novém roce 

-  hodiny ve věži budou přepojeny na satelitní přijímání 

- okapy jsou také v havarijním stavu 

-  z Norských fondů nám byla zamítnuta žádost o finanční příspěvek na obnovu kostela  

- ohlédnutí za proběhlými akcemi akcemi je bez připomínek 
 

Co nás čeká:  

- 12. 12. – koncert Collegium 1704 

- 20. prosince Vánoční brigáda na stavění stromků a vánoční úklid (jakým způsobem můžeme dostat prach 

ze soch, popř. na koho je možno se obrátit?) 

-  Vánoce - budou probíhat stejně jako loni 

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

- 11. 1. – rozhlasový přenos mše sv.  

- 17. 1. – Farní ples 
 

Připomínky:  

- branka u zadního vchodu do kostela by nemusela být ověšena plakáty tak nedbale 

- vyřešit rohožky u vstupu do kostela 

- zábradlí ke schodům u zadního vstupu do kostela  

- Vánoční besídka pro seniory byla velmi příjemná a hezká záležitost, co znovu obnovit tradici? Najdeme 

někoho, kdo bude ochoten ji realizovat? 
 

 zámky u dveří do chrámové lodi a u branky do zahrady byly opraveny 

 po novém roce přibude cca 20 ks oblečení různých velikostí pro ministranty 

 naše internetové byly vybrány Národní knihovnou k archivaci 

 Farní Charita – pokusíme se zbudovat charitu v naší farnosti? 

 - návrhy a nápady čemu by se měla věnovat 

 - najít vhodné osoby, výhledově zaměstnance, lidi, kteří by měli znalosti a nadšení pro věc  

 - nikdo z členů rady není proti 

 

Příště se PRF sejde 8. února 2015. 

 

                                                                                                                      P. Zdenek Wasserbauer, farář 

Zapsala: Skalická 


