Pastorační rada farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně
Praha – Královské Vinohrady

Zápis
ze zasedání konaného dne 25. dubna 2014
Přítomni: P. Zdenek Wasserbauer, P. Petr Beneš, Stanislav Juhaňák, Oldřich Páv, Lukáš Revenda, František
Schneiberg, Markéta Crowe, Magdalena Schneibergová, Michaela Beierová
Omluveni: Pavol Rendek
Po přivítání a zahájení modlitbou byly probrány následující body:

-

Ohlédnutí za akcemi:
Velikonoce - proběhly bez problémů
Biřmování - byly připomínky k četbě biřmovanců, možná by bylo lepší, kdyby příště četli lektoři
Noc Bible - bez připomínek
Noc Kostelů - kvůli nepřízni počasí letos přišlo o cca 1000 lidí méně než loni. Jinak akce proběhla
zdárně. Ve srovnání např. s Vídní, kde akce rovněž probíhala, začala propagace poměrně pozdě. Diskuse,
jak příští rok zajistit lepší propagaci?


-

Co nás čeká:
31. 5. - farní pouť do Žďáru nad Sázavou - letos poprvé je pouť naplněna již 14 dní dopředu
7. 6. - Svatodušní vigilie ve 21 hod.
9. 6. - Ekumenické svatodušní setkání představitelů křesťanských církví a společenství Prahy 2, 3 a 10
10. 6. - prezentace knihy Jana Šedivého „O kontemplaci“
11. 6. - koncert k 110. výročí úmrtí Antonína Dvořáka
15. 6. - 1. svaté přijímání
15. 6. - farní odpoledne - zruší se farní kafe v neděli 8. 6. a místo něj proběhne farní odpoledne v
prostorách zahrady, v případě nepřízně počasí ve videosále. Bude připraveno občerstvení (Magdalena S.),
program pro děti, hudební program a četbou z kroniky (P. Petr). Pokusíme se zajistit gril.
18. 6. - koncert Kühnova dětského sboru
19. 6. - Slavnost těla a krve páně
26. 6. - Nikodémova noc
28. 6. - poutní slavnost našeho kostela
17. 8. - 23. 8. - farní tábor dětí

-

 Z minulého zápisu:
- jednání ohledně opravy věžních hodin probíhá (čekáme na vyjádření Magistrátu)
- upomínková pobožnost k 100. výročí 1. sv. války - na Vinohradském hřbitově jsou pouze jednotlivé
hroby, památník či společné hroby nejsou. Pobožnost by se spíše realizovala ve spolupráci s žižkovskou
farností
- chodba při vstupu do krypty je vymalovaná, probíhají výstavy

 uvažujeme o vydání vydání několika výtisků jedné z kronik naší farnosti, zachycující založení naší
farnosti před 100 lety a její následný rozvoj
1

 bylo by dobré vylepšit fotogalerii na našich webových stránkách (ujala by se toho Anežka Kružíková)
Návrh: propojit stránky s jinými farnostmi.
 návrh evangelizační hrou Zraněný pastýř a pořad o sv. Hildegardě
 mramorový svícen k paškálu bude hotov na podzim
 probíhají přípravné práce k plánované opravě věže
 účast farníků na úklidu kostela je velmi malý, bude se muset více zdůraznit v ohláškách a farních
zprávách
 kontemplace v kryptě bude probíhat celý červen

Příště se PRF sejde 5. října 2014.

P. Zdenek Wasserbauer, farář
Zapsala: Beierová
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