Pastorační rada
Římskokatolické farnosti u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Praha-Vinohrady
_______________________________________________________________________________________________

Zápis
ze zasedání konaného 22. 5. 2019
Přítomni:

P. Jan Houkal, Radka Válková, Michaela Pávová, Lukáš Revenda, František
Schneiberg, Michaela Skalická, Kateřina Osecká, Pavla Petrášková, Dana
Mušková, Kristýna Fifernová

Omluveni: P. Petr Beneš, Michaela Šafárová, Bořivoj Tydlitát, Maria Mlada Ondrášová
Po přivítání a zahájení modlitbou byly probrány následující body:


P. Jan předložil radě plán liturgických slavností v měsíci červnu:
8. června
13. června
16. června
20. června
23. června
28. června

biřmování
eucharistický kongres
první svaté přijímání dětí naší farnosti
slavnost Těla a Krve Páně
primice Václava Revendy
poutní slavnost našeho kostela



dále letních akcí pro děti a mládež:
22. července – 3. srpna
výprava na východní Slovensko
12. – 17. srpna
čundrovýprava Rychlebské hory
24. – 31. srpna
dětský tábor



v letošním roce bude zahájena generální oprava vnějšího pláště kostela
- bude trvat 2 respektive 3- 4 roky
- letos bude nutné 2 etapy spojit, tak byly dány dotace (na 2 různé priority), tím bude
letošní rok finančně náročnější kvůli velkému spolupodílu vlastníka vzhledem
k těmto dotacím



výhled na školní rok – počítá se s pokračováním stávajících aktivit



Svatodušní novéna s jáhnem Milošem Hrdým

- ve čtvrtek před začátkem novény od 19.15 hod. promluva ve videosále a novéna
v kryptě s možností duchovního doprovázení


primice Václava Revendy 23. června (svěcení 22. června)
- projednány dary novoknězi za farnost + organizace pohoštění



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



Kristýna Fifernová oznámila ukončení fungování středečního společenství starší
mládeže ke konci června



11. června – přednáška PhDr. Jana Zdichynce o křesťanství Horní a Dolní Lužice



proběhla diskuze a brainstorming ohledně budoucnosti přednášek v rámci Farní
akademie



Otázka možnosti otevřené celé lodi kostela o nedělích přes celý den zůstává v procesu
řešení



Radka Válková informovala o současné situaci Farní charity
- prostory v Hořanské ulici nejsou ve vyhovujícím stavu a nebude možné je využívat
- R. Válková bude rezignovat na pozici ředitelky a hledá se tudíž nový/á ředitel/ka



možnost organizace Manželských večerů zůstává zatím nedořešena



nákup stroje na čištění podlah je prozatím odsunut


Farní odpoledne letos v červnu (ani v září) nebude, vzhledem k primici Václava
Revendy a následné oslavě

Další setkání pastorační rady: září/říjen 2019.
Zapsala: P. Petrášková

