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Pastorační rada farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně 
Praha – Královské Vinohrady 

 

 

 

 

Zápis 
z ustavujícího zasedání konaného dne 12. února 2012 

 

 

Přítomni: P. Zdenek Wasserbauer, P. Piotr Przechocki, Markéta Crowe, Stanislav Juhaňák, 

Maria Mlada Ondrášová, Oldřich Páv, Pavol Rendek, Lukáš Revenda, František 

Schneiberg, Magdalena Schneibergová 

 

Omluveni:  

 

 

Po přivítání a zahájení modlitbou byly probrány následující body: 

 

 Stanovy pastoračních rad Arcidiecéze pražské – P. Z. Wasserbauer 

 přestavení členů PRF farnosti bude při večerní mši sv. na Popeleční středu (22. února 

2012) 

 odevzdání jmenovacích dekretů 

 volba člena PRF, který bude členem ekonomické rady farnosti: S. Juhaňák 

 volba místopředsedy PRF: F. Schneiberg 

 jmenování sekretářky PRF: M. M. Ondrášová 

 uvedení jmen a e-mailových kontaktů členů PRF na webových stránkách farnosti (M. M. 

Ondrášová) 

 prezentace činnosti PRF (termíny zasedání, zápisy) ve Farních zprávách a na webových 

stránkách farnosti (M. M. Ondrášová) 

 stanovení termínů zasedání PRF – neděle večer. Příští zasedání bude mimořádně ve středu 

7. března 2012; na tento den se ohlásil k návštěvě pan vikář P. Stanisław Góra. Další 

zasedání bude v neděli 1. dubna 2012 

 oslavy 80. výročí posvěcení kostela – plakát, průběh oslav 

3. 5. večer vernisáž výstavy Jaroslava Šerých 

6. 5. odpoledne komentovaná prohlídka kostela (dr. H. Čižinská) 

8. 5. dopoledne přednáška (prof. D. Prelovšek) 

8. 5. od 14 hod. rekolekce (P. V. Kodet) 

8. 5. v 18 hod. mše sv. (P. V. Kodet) 

13. 5. v 9 hod. slavnostní mše sv. (kard. M. Vlk) 

13. 5. odpoledne koncert kvarteta České filharmonie 

15. 5. večer koncert slovinského klavíristy a varhaníka 

18.–19. 5. Noc žalmů 

20. 5. v 9 hodin mše sv. s biřmováním (b. V. Malý) 

na zajištění těchto oslav jsme požádali o grant MČ Praha 3 

otázky: Jak proběhne propagace oslav? – Plakáty rozšíří MČ Praha 3 i Arcibiskupství 

pražské, M. Schneibergová se domluví s TV Noe a Proglasem, F. Schneiberg 

navrhuje uspořádat tiskovou konferenci. 

Nezúčastní se také někdo ze Slovinska? – Jedná se o tom. 

Bude také výstavka předmětů spojených s historií kostela? – Zatím se o tom 

nemluvilo. 
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 MČ Praha 3 vydala ve čtyřech jazycích brožuru o kostele (formát A5) pro potřeby 

turistických center; několik jsme jich dostali a máme slíbené další 

 připravuje se velká reprezentativní kniha fotografií (M. Frouz) 

 hledáme sponzory na tyto aktivity i na opravy a rekonstrukce v kostele 

 S. Juhaňák nabízí sponzorské vydání pohlednic kostela, skládačky se základními 

informacemi o kostele a ilustrovaných knížek pro malé děti. Je potřeba někoho, kdo by 

napsal vhodný text – zeptají se O. Páv a L. Revenda 

 

Příště se PRF sejde mimořádně ve středu 7. března 2012. 

 

 

 

 

P. Zdenek Wasserbauer, farář 

 

Zapsala: Ondrášová 


