Pastorační rada farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně
Praha – Královské Vinohrady

Zápis
ze zasedání konaného dne 24. června 2012
Přítomni: P. Zdenek Wasserbauer, Markéta Crowe, Stanislav Juhaňák, Maria Mlada Ondrášová, Oldřich Páv, Pavol Rendek, Lukáš Revenda, František Schneiberg, Magdalena
Schneibergová
Omluveni:
Po přivítání a zahájení modlitbou byly probrány následující body:
K 30. červnu odchází P. Piotr Przechocki jako administrátor do farnosti Odolena Voda.
1. srpna nastoupí na místo farního vikáře P. Petr Beneš. Přivítáme ho v neděli 5. srpna při
mši sv. v 9 hodin.
k minulému zápisu:
poutní zájezd: kdyby byl autobus plný, zaplatil by se. Jak motivovat farníky k účasti?
úklid: nějací lidé (mladší) se přihlásili. Přes léto se bude uklízet spontánně, organizovaně od září
kronikář: přihlásila se pí Mejvaldová
aktualizace webu: Patrik Béna
stoly: zatím nebyl čas
kurzy alfa: 17 zájemců, dalších 5 se rozhoduje
knížka pro děti: pracuje se na ní
P. Pavel Mach z farnosti Mnichovo Hradiště prosí o příspěvek na rekonstrukci kostela.
Všichni přítomní hlasovali pro a shodli se na částce 40 000 Kč.
Výuka náboženství v příštím školním roce: svou pomoc nabídly Michaela Chytrá a Milada
Provinská. Zatím nevíme, zda se zapojí P. Beneš. Koncem prázdnin by se měla svolat
schůzka katechetů a probrat mimo jiné i způsob, jak oslovit děti ve školách na území
farnosti. S. Juhaňák nabízí tisk plakátků pro školy.
Opravy v kostele: budou dále pokračovat podle toho, na co budou peníze. Stále zatéká do
suterénu na jižním konci chodby, na nových WC se uvolňují sedátka a někde něco kape.
Je před námi jeden velký projekt v řádu milionů – oprava věže. Mluvilo se též o možnosti
žádat o evropské peníze – pravidla pro jejich získání jsou však nastavena tak, že je to pro
nás nereálné.
Zamykání kostela v souvislosti s různými aktivitami – v zásadě ošetřeno. Pokud by se konala nějaká další výstava, je nutné, aby byli přítomni dva kustodi – jeden v přízemí u zadního vchodu, druhý v suterénu u výstavy samotné. Toto musí zajistit pořadatel; farnost
nesmí na konání výstav doplácet.
Otevírání hlavních prostředních dveří, aby skrz prosklené dveře bylo vidět do kostela – je
s tím spojeno více rizik než výhod. Do budoucna se uvažuje o zpřístupnění kostela během
dne pro veřejnost za vstupné. Nelze se pouštět do více aktivit než na co máme kapacitu.
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Nástěnka ve vchodu do kostela: bylo by dobré, kdyby se našel někdo, kdo by se staral o tu
část, kam se vyvěšují aktuální informace; tuto část bude využívat také společenství mladých. Vstupní místnost je třeba vymalovat.
Příště se PRF sejde 16. září 2012.

P. Zdenek Wasserbauer, farář
Zapsala: Ondrášová
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