Pastorační rada farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně
Praha – Vinohrady
_______________________________________________________________________________________________

Zápis
ze zasedání konaného dne 27. 1. 2019
Přítomni: P. Jan Houkal, P. Petr Beneš, Radka Válková, Michaela Pávová, Lukáš Revenda,
František Schneiberg, Bořivoj Tydlitát, Maria Ondrášová, Kateřina Osecká, Pavla Petrášková,
Dana Mušková
Omluveni: Michaela Skalická, Michaela Šafárová, Kristýna Fifernová
Po přivítání a zahájení modlitbou byly probrány následující body:


Pastorační rada byla seznámena se situací ohledně investic (oltář, ozvučení atd.)



Jáhenské svěcení Miloše Hrdého – termín bude ještě upřesněn



Kněžské svěcení a primice Václava Revendy
- svěcení: 22. 6. v 10:00 (katedrála)
- primice: 23. 6. v 11:00 (kostel NSP)
- P. Jan domluví dar a podrobnosti ohledně oslavy



Postní duchovní obnova:
- 16. 3. od 14:00, zakončena mší sv. v 18:00
- povede P. Jiří Heblt, farář z Chrudimi



Noc kostelů
- 24. 5., program do 24:00 (zodpovědný: Lukáš Revenda)



Farní pouť
- 25. 5.
- Most, Mariánské Račice, Duchcov, Osek, Bohosudov



Pastorační rada prodiskutovala možnost organizování prohlídek kostela externisty a
shodla se, že prohlídky kostela příp. organizace otevřeného kostela má zůstat v režii
farnosti. PR projednala možnost otevřít kostel o nedělích přes den a prozkoumá
možnosti, jak tento návrh do budoucna zrealizovat.



R. Válková podala informace ohledně farní charity
- Tříkrálová sbírka, prostor v Hořanské, personální situace ve farní charitě (R. Válková
bude podávat rezignaci na pozici ředitelky a hledá se tudíž nový/á ředitel/ka)



B. Tydlitát podal informace ohledně iniciativy pro pomoc imigrantům
- spokojenost s výsledky činnosti iniciativy, potíže se získáváním dalších
spolupracovníků



K. Osecká navrhla možnost organizace Manželských večerů
- K. Osecká a M. Pávová zjistí možnosti dotace z MPSV s výhledem realizace cyklu
Manželských večerů v roce 2020



D. Mušková nadnesla, že chyběla Mikulášská (původní organizátoři se rozhodli
s organizací Mikulášské skončit). Hledá se nový organizátor.



Kněžský hrob
- je třeba sehnat někoho, kdo by se o kněžský hrob staral



Vyčištění / velký úklid kostela
- postupně se čistí kostel (zatím presbytář), dále v pánu i podlaha kostela



Nákup stroje na čištění podlah
- PR odsouhlasila nákup stroje (zodpovědná: M. Pávová)

Další setkání pastorační rady: 25. 4. v 19:00.
Zapsala: P. Petrášková

