Pastorační rada farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně
Praha – Královské Vinohrady

Zápis
ze zasedání konaného dne 12. dubna 2015
Přítomni: P. Zdenek Wasserbauer, P. Petr Beneš, František Schneiberg, Pavol Rendek, Oldřich Páv, Lukáš
Revenda, Stanislav Juhaňák, Magdalena Porcalová, Markéta Crowe, Michaela Skalická
Omluveni: Po přivítání a zahájení modlitbou byly probrány následující body:
Z minulého zápisu:
- nové oblečení pro ministranty se došívá
- Farní Charita – na příští pastorační radu přislíbil účast Ing. Jaroslav Němec - chceme pokračovat v diskusi
o jejím zřízení a možnostech
- práce na nové kuchyni probíhá, je rozpracován projekt, stále čekáme na vyjádření památkářů
- bude se muset řešit vybourání zazděných okapů
- nový elektrický rozvaděč je v jednání
Ohlédnutí za proběhlými akcemi:
- postní doba – rekolekce a postní koncert proběhly zdárně
- Velikonoce – bez připomínek
Co nás čeká:
- 30. dubna – rozlučka s paní Mertovou. Náhradu za ni máme zatím poloviční, stále hledáme někoho
vhodného.
- 16. května – Farní pouť
- 23. května – svatodušní vigilie
- 26. května – vernisáž výstavy
- 29. května – Noc kostelů
- od 30. května do 6. června – Dny víry Praha 2015
- 30. 5. – Celopražské setkání Taizé
- 1. 6. – přednáška Jiřího Grygara ve videosále
- 2. 6. – přednáška o J. Plečnikovi jako věřícím člověku
- 3. 6. – koncert mladých před kostelem
- 4. 6. – Nikodémova noc
- 5. 6. – Noc Bible – četba Evangelií
- reklama a plakáty
- 7. června – první svaté přijímání dětí
- 12. června – poutní slavnost našeho kostela
- 21. června – farní odpoledne – bude probíhat stejně jako loni
- od září - října začne v naší farnosti příprava na biřmování

- máme přislíben grant od Ministerstva kultury na další etapu opravy věže
- na opravy kostela možná přispěje i Městská část Praha 3
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- probíhají opravy okapů a zámků u dveří v kostele
- v souvislosti s Národním eucharistickým kongresem zve pan kardinál věřící ze všech farností na slavení
slavnosti Těla a Krve Páně do katedrály. Z tohoto důvodu pastorační rada rozhodla, že se v letošním roce
nebude konat průvod Božího těla v naší farnosti, ale že farníci budou vyzváni k účasti na průvodu Božího
těla na Hradčanském náměstí. Večerní mše sv. bude zachována.
- hledáme nové katechety ochotné vyučovat v našem kostele nebo i v okolních školách
- na podzim bychom uspořádali kurz pro lektory

Příště se PRF sejde 7. června 2015.

P. Zdenek Wasserbauer, farář
Zapsala: Skalická
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