Pastorační rada farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně
Praha–Vinohrady

Zápis
ze zasedání konaného dne 15. listopadu 2015
Přítomni: P. Jan Houkal, P. Petr Beneš, František Schneiberg, Oldřich Páv, Lukáš Revenda, Pavol Rendek,
Jan Kružík, Michaela Skalická, (Kristýna Němcová, Michaela Šafárová) Karolína Němcová
Omluveni: Stanislav Juhaňák, Markéta Crowe
Hosté:

ing. arch. Josef Pleskot, Bořivoj a Michaela Tydlitátovi, Miloš Hrdý

Po zahájení modlitbou a uvítání byly probrány následující body:
-

-

-

-

jmenování nové členky Ekonomické rady farnosti ing. Kristýny Němcové
jmenování členky Pastorační rady farnosti Karolíny Němcové; dojmenování druhé členky Pastorační
rady Michaely Šafárové připraví dle Stanov pro pastorační rady pan farář
představení plánu oprav našeho kostela v následujících letech 2016 – 2017:
1.) řešení zádveří kostela - ing. arch. Josef Pleskot, kterého ke spolupráci přizval pan farář a který je
zároveň členem komise pro zapsání kostela NSP do seznamu UNESCO seznámil pastorační radu
s návrhem řešení celodenního zpřístupnění kostela
– celkově je zde snaha o co nejmenší zásah do interiéru kostela, arch. Pleskot navrhuje
„minimalistické“ řešení zpřístupnit a zabezpečeně do kostela otevřít oba boční vchody (oproti
původnímu návrhu zasklení celé zadní části); s předloženou vizí PRF předběžně souhlasí.
2.) Nově nastolená otázka případného nového oltáře s obnovením průhledů do krypty: řešení je
složité; jedním z možných řešení, navržených arch. Pleskotem, je případné rozšíření prostoru před
starým oltářem demontováním a odstraněním mřížky; to je ale k další odborné diskuzi.
bylo by dobré snížit Pietu v kostele a skříň pod Pietou odstranit, celkový dojem není dobrý
rovněž byly odstraněny reflektory osvětlující sochu Krista, plánujeme sjednocení reflektorů a barvy
světla osvětlující jednotlivé sochy v kostele
manželé Tydlitátovi, jako zástupci těch, kdo by rádi nabídli uprchlíkům, hledají ochotné
spolupracovníky v naší farnosti. Nabízí projekt – informační výstavu o konkrétní pomoci s názvem
Lidé na cestě, předkládající fakta a prostá svědectví dobrovolníků. Výstava již probíhá v jiných
farnostech: U Jezulátka, u sv. Anežky České v Praze-Spořilově, u Nejsvětějšího Salvátora a ve
Vršovicích. Ohledně této výstavy již jednání v naší farnosti proběhlo a s výstavou prezentující
možnosti konkrétní pomoci a s finanční sbírkou souhlasíme. Proběhne od 10. ledna až do začátku
postní doby; Tydlitátovi zajistí výstavu technicky, farnost by se podílela přípravou a úklidem chodby
pod věží, která se nabízí jako nejvhodnější prostor k realizaci výstavy.
jako nový ředitel Farní Charity byl navržen pan Miloš Hrdý - oficiální žádost je již podána, máme
udělen nejnižší statut. Prozatím by Charita shromažďovávala nabídky konkrétní pomoci, tj. co
bychom jako farnost byli schopni nabídnout, co jsme schopni dát dohromady. Paní Tydlitátová např.
nabízí zkušenost s pořádáním charitativních bazarů. V souvislosti s plánovanou výstavou Lidé na
cestě se pokusíme realizovat farní bazar. Kontakty na M. Hrdého budou zveřejněny ve farních
zprávách.
v souvislosti se zahájením Roku milosrdenství finišují práce na opravě prostředního vstupu do
kostela, kde bude 27. prosince při mši sv. v 11 hod. slavnostně otevřena Svatá brána kardinálem
Dominikem Dukou. Následně plánujeme společné pohoštění pro všechny farníky.
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-

-

kromě dalších aktivit bude v souvislosti s Rokem milosrdenství a ve spolupráci s Pastoračním
střediskem AP v naší farnosti probíhat prvních devět pátků roku 2016. Další případný program
zajistí AP.
25. prosince bude mši svatou v 9 hod. přenášet Český rozhlas 2
farnost Strašnice se na nás obrátila s nabídkou pouti do Říma a San Giovanni Rotondo v roce 2016
padl návrh pozvat na další Farní akademii pana Miloše Doležala s přednáškou o P. Josefu Toufarovi
16. ledna 2016 plánujeme farní ples
farnost má prakticky kromě několika málo nízkých nájmů jediný příjem ze sbírek farníků

P. Jan Houkal, farář
Zapsala: Skalická
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