Pastorační rada farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně
Praha – Královské Vinohrady

Zápis
ze zasedání konaného dne 11. listopadu 2012
Přítomni: P. Zdenek Wasserbauer, P. Petr Beneš, Stanislav Juhaňák, Maria Mlada Ondrášová,
Oldřich Páv, Pavol Rendek, Lukáš Revenda, František Schneiberg, Magdalena
Schneibergová
Omluvena: Markéta Crowe
Host: Aleš Masner
Po přivítání a zahájení modlitbou byly probrány následující body:
Pan Aleš Masner nám představil projekt Fair Trade, který ve světě funguje už 60 let.
Pozval nás, abychom se zapojili do kampaně „Fairtradové církve a náboženské společnosti“. Pokusíme se ve farnosti najít kontaktní osobu.
Adventní rekolekce v sobotu 8. prosince od 13.30 se ujme P. Petr Beneš CSsR.
Na postní rekolekci přijal pozvání P. Josef Čunek SJ – přijde 23. března 2013.
Mši sv. v neděli 2. prosince v 9 hodin bude přenášet Český rozhlas 2.
2. prosince bude od 16 hodin adventní koncert.
5. prosince bude v návaznosti na večerní mši sv. Mikulášská.
14. prosince od 19.30 adventní koncert.
Koncertní provedení Rybovy České mše vánoční bude 20. 12. v 11 hodin pro Gymnázium
K. Sladkovského, 21. 12. v 19.30 a 25. 12. v 16 hodin.
Půlnoční mše sv. bude přenášena Českou televizí.
V sobotu 22. prosince bude brigáda na stavění betléma a stromků (netahat je zadními
opravenými dveřmi) a úklid.
Ještě letos plánujeme nové ozvučení kostela. Staré zařízení je již za životností, a bylo by
dobré mít zesilovač s více mikrofonními vstupy a lepší (nastavitelné a méně nápadné)
mikrofony.
Skauti se postarají o Betlémské světlo.
S. Juhaňák se ujme koordinace Tříkrálové sbírky.
V úterý 14. května bude Nikodémova noc.
V pátek 24. května bude Noc kostelů – navrhovaný konec bude v 1 hodinu.
V pátek 31. května bude Noc s biblí (od 19.30 do 2 hodin) – zatím se neví, kterou část
bible budeme číst.
S. Juhaňák navrhuje nastudovat nějakou divadelní hru s dětmi.
Společenství mladých bude osloveno, zda by někdo nenapsal text pro další malé sešitky
pro děti.
Bylo by dobré, kdyby farní kafe nebylo ve stejnou neděli jako mše pro děti.
Práce s ministranty se zdárně rozbíhá. Je potřeba dát do pořádku (případně pořídit nové)
ministrantské oblečení – pro menší bílé, pro velké černobílé.
PRF jednomyslně schválila finanční podporu pro našeho bohoslovce V. Revendu.
Příště se PRF sejde 13. ledna 2013.
P. Zdenek Wasserbauer, farář
Zapsala: Ondrášová

