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Pastorační rada farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně 
Praha – Vinohrady 

 

 

 

Zápis 
ze zasedání konaného dne 16. února 2016 

 

 

Přítomni:   P. Jan Houkal, P. Petr Beneš, František Schneiberg, Lukáš Revenda, Stanislav Juhaňák, Pavol 

Rendek, Miloš Hrdý, Markéta Crowe, Michaela Šafárová, Karolína Němcová, Maria Mlada 

Ondrášová, Irka Chlopczyková, Michaela Skalická 

 

Omluven:  Oldřich Páv 

 

Po přivítání a zahájení modlitbou byly probrány následující body: 

 

- přivítání nově dojmenované členky Pastorační rady paní Irky Chlopczykové, která přijala mandát po 

Magdaleně Porcalové; farářem byla dojmenována další členka rady - Maria Mlada Ondrášová, pan Miloš 

Hrdý se stane členem ex offo poté, co bude oficiálně schválena Farní charita  

- z důvodu změny bydliště opustí za cca ½ roku farní radu p. Stanislav Juhaňák   

-  od 1. března nastoupí do farnosti nová „hlavní“ kostelnice - paní Marie Michálková; ERF souhlasí 

s Dohodou o pracovní činnosti  

- farář ocenil práci pastorační referentky  

-  pravidelné aktivity ve farnosti zdárně pokračují, ve čtvrtek nově začal probíhat dramatický kroužek pro 

děti, dále jsou v plánu letní aktivity pro mládež, tábory a účast na Světovém dni mládeže v Krakově 

- plánované opravy v tomto roce:  1) opravy prádelny v 1. patře ve věži a výmalba    

             2) oprava a obnovení průhledu z věže kostela do chodby pod věží  

             3) výmalba chodby pod věží (mezi sakristií a kostelem) 

- otázka zádveří kostela je již vyřešena zpřístupněním kostela k Roku milosrdenství 

-  otázka vyřešení prostoru oltáře s obnovením průhledů do krypty je prozatím ve stavu návrhu a jednání a v 

tomto roce se patrně ještě realizovat nebude 

-  v kostele chybí úklidová místnost – zvažování možností řešení 

- dále bychom měli vyřešit stav nástěnek při vstupu do kostela, najde se někdo vhodný? 

- v pátek 19. února navštíví náš kostel slovinský prezident a pouť bohoslovců 

-  probíhá Rok milosrdenství, tj. slavení prvních pátků v měsíci  

-  Velikonoce – diskuze a návrhy ohledně stanovení času letošní Velikonoční liturgie. Upravíme čas liturgie 

nebo bude probíhat jako obvykle, tedy v 21 hod? Na základě diskuse rada doporučovala letos posunout 

začátek na  20 hod. Po následném zvážení panem farářem necháme tuto otázku prozatím ještě otevřenou (viz 

jeho následný mail členům rady)  

- Noc kostelů bude letos 10. června, hlavním koordinátorem celé akce ve spolupráci s panem farářem bude 

Lukáš Revenda 

- Nikodémova noc – aktivita je sama o sobě dobrá, letos bychom ji ovšem s již probíhajícími prvními pátky 

Roku milosrdenství nekombinovali 

- Noc Bible – chceme, aby pokračovala, bude ovšem časově omezená, proběhne v září a organizace by se 

ujala Maria Ondrášová; rada připomněla potřebu přizvat ke spolupráci křesťany jiných denominací 

-  kdo se ujme přípravy Agapé po velikonoční vigilii? Michaela Šafárová osloví mládež popř. ostatní 

farníky, kdo by se přípravy ujal  

- slavnost Posvěcení kostela bude slavena v pondělí 9. května  

- slavnost Božího těla 26. května – pan kardinál opětovně vybídne k účasti na slavnostním průvodu na 

Hradčanském náměstí; my se přikláníme k průvodu v kostele kolem vnitřních oltářů, protože náměstí se 

nejeví jako moc vhodný prostor na takovýto průvod, je příliš rušivý   
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- na sobotu 28. května plánujeme farní poutní zájezd do Horní Lužice, zvlášť k Žitavskému postnímu 

plátnu (Žitava, Oybin, Ochranov) 

-  3. června -  slavnost  Nejsvětějšího Srdce Páně – hlavním celebrantem bude P. Zdenek Wasserbauer 

 

Připomínky:  

- farní zahradní slavnost s grilováním se stala hezkou tradicí, budeme v ní pokračovat? Ano, termín je 

domluven na poslední neděli před prázdninami na 26. června   

- v lednu probíhal týden jednoty křesťanů, bohužel se nikde neobjevila větší zmínka, což je škoda, neboť 

jsme se mohli více zapojit 

- návrh, zda bychom mohli ve farnosti udělit společné pomazání nemocných? Bude potřeba se trochu více 

věnovat této svátosti  

 

 

 

 

 

                                                                                                     P. Jan Houkal, farář 

 

Zapsala: Skalická 

 


