Pastorační rada farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně
Praha – Královské Vinohrady

Zápis
ze zasedání konaného dne 2. února 2014
Přítomni: P. Zdenek Wasserbauer, P. Petr Beneš, Markéta Crowe, Stanislav Juhaňák, Maria Mlada Ondrášová,
Oldřich Páv, Pavol Rendek, Lukáš Revenda, František Schneiberg, Magdalena Schneibergová, Michaela
Beierová
Po přivítání a zahájení modlitbou byly probrány následující body:

-

-

Ohlédnutí za minulými akcemi: Mikulášská besídka, rekolekce, koncerty, farní akademie, brigáda, vánoce
Farní ples - byl všemi ohodnocen jako velmi zdařilý
připomínky:
příště lépe zorganizovat bufet
v tombole by mělo být více cen
bylo by lépe zorganizovat ho někde jinde, kde bude více místa – mnoha lidem se však místo líbilo
pochvala za překvapení v podobě písně
byl větší zájem o ples, než se čekalo
Věžní hodiny
- stále probíhá jednání, P. Zdenek požádal paní starostku Mč Praha 3, aby se v této věci angažovala, což ona
přislíbila
Besídka
je již opravena a jsou nainstalovány nové hodiny
Radiátory v knihovně budou vyměněny v dohledné době, stejně jako ve videosále
Dialog spiritualit – v našem kostele proběhnou do letních prázdnin celkem ještě 3 akce; nejbližší bude v
pondělí 17. 2. na téma: Instituce a duchovní život
je připraven Kurz kontemplativní modlitby – proběhne 6 přednášek, začátek od 25. února každý druhý týden v
úterý
Tříkrálová sbírka – do budoucna bude nutné celou akci lépe zorganizovat; připravovat již od začátku prosince
Předvánoční setkání - účast byla bohužel poměrně malá
Betlém před kostelem – akce nebyla špatná, ale pokud by se měla znovu konat, bylo by dobré některé věci
změnit
Plánuje se 1 x za měsíc v neděli večer mše svatá s rytmickým doprovodem
Nejbližší plánované události
15. 3. Duchovní obnova
11. a 12. 4. taneční projekt Materia
11. 5. Biřmování
16. 5. Noc s Biblí
23. 5. Noc kostelů
31. 5. Farní poutní zájezd
15. 6. Farní odpoledne
26. 6. Nikodémova noc - před poutí NSP
Pan kaplan zjistí, zda na Vinohradském hřbitově existuje něco, co se vztahuje k 1. světové válce

Příště se PRF sejde 30. března 2014.
P. Zdenek Wasserbauer, farář
Zapsala: Beierová
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