Pastorační rada farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně
Praha – Královské Vinohrady

Zápis
ze zasedání konaného dne 23. září 2012
Přítomni: P. Zdenek Wasserbauer, P. Petr Beneš, Markéta Crowe, Stanislav Juhaňák, Maria
Mlada Ondrášová, Oldřich Páv, Lukáš Revenda, František Schneiberg, Magdalena
Schneibergová
Omluven: Pavol Rendek
Po přivítání a zahájení modlitbou byly probrány následující body:
Všichni členové PRF dostali předem návrh Pastoračního plánu farnosti. Materiál byl probrán a po drobných úpravách a upřesněních schválen. Bude zveřejněn na webových stránkách farnosti.
Je třeba povzbudit farníky, aby se více zapojovali do slavení mše sv., zejména pokud jde
o přinášení obětních darů a pomoc při sbírce.
4. října v 17.45 bude před kostelem žehnání domácích zvířat.
8. října začnou přednášky o Vyznání víry
Od 14. října se každou druhou neděli v měsíci bude mezi dopoledními bohoslužbami konat
„farní kafe“. O nápoje bude postaráno, farníci budou vyzváni, aby přinesli něco upečeného.
14. října odpoledne bude ve videosále přednáška o Papežských misijních dílech.
Na neděli 21. října v 10.15 budou pozváni na schůzku mladší ministranti i další zájemci
o ministrování – chlapci i děvčata. Počítá se s tím, že se tyto schůzky budou občas konat.
V souvislosti s rokem eucharistie (v rámci přípravy na cyrilometodějské jubileum) budou
zavedeny adorace také každý pátek po večerní mši sv.
Prostřednictvím Farních zpráv občas upozorníme na možnost přinášení eucharistie nemocným.
Nejbližší plánované koncerty budou 26. září, 9. října a 2. prosince.
2. listopadu budou mše sv. v 8, 12 a 18 hodin.
Společenství mladých připravuje večerní adoraci (do půlnoci); termín bude upřesněn.
Po některých ranních mších sv. ve všední dny bude modlitba růžence.
Adventní rekolekce bude v sobotu 8. prosince.
Student architektury Petr Bočan vypracoval jako školní práci papírový model kostela (vystřihovánku) a na poděkování za poskytnutí podkladů nám ji dal k dispozici. Po vyjasnění
autorských práv by se mohla nechat vytisknout a prodávat.
S. Juhaňák přinesl ukázat maketu dětské knížečky s doplňovačkou (text M. Provinská).
Pořadatelé kurzů Alfa se táží, zda máme co nabídnout absolventům kurzů, kteří projeví zájem o pokračování v náboženském vzdělávání. Ano.
Během října se pravděpodobně začne malovat schodiště v zadním traktu kostela a opravovat přilehlé dveře.
Příště se PRF sejde 11. listopadu 2012.
P. Zdenek Wasserbauer, farář
Zapsala: Ondrášová
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