
 

Pastorační rada farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně 
Praha – Královské Vinohrady 

 

 

 

Zápis 
ze zasedání konaného dne 9. června 2013 

 

 

Přítomni: P. Zdenek Wasserbauer, P. Petr Beneš, Markéta Crowe, Stanislav Juhaňák, Maria Mlada 

Ondrášová, Oldřich Páv, Pavol Rendek, Lukáš Revenda, František Schneiberg, Magdalena 

Schneibergová 

 

 

Po přivítání a zahájení modlitbou byly probrány následující body: 

 

 zhodnocení proběhlých událostí: 

svatodušní vigilie 18. 5. – bez připomínek 

Noc kostelů 24. 5. – předprogram pro děti, pokud se bude opakovat, by měl začít i skončit dřív 

(„dětské odpoledne“) 

slavnost Těla a Krve Páně 30. 5. – kvůli počasí se nekonal průvod venku 

Noc s apoštoly víry 31. 5. – veskrze dobré ohlasy (včetně křesťanů jiných vyznání), v tradici 

hodláme pokračovat. Jen by asi Biblická noc měla být ve větším odstupu od Noci kostelů, 

která bude 23. 5. 2014 (aby akce v očích veřejnosti nesplývaly) 

Nikodémova noc 6. 6. – pro velký počet zájemců o rozhovor s knězem skončila cca o hodinu 

později, než bylo plánováno. Zopakujeme na podzim 

slavnost Nejsv. Srdce Ježíšova – bez připomínek 

poutní zájezd na Velehrad 8. 6. – velmi se vydařil, účast konečně dobrá (40 lidí), všichni spoko-

jeni 

 nejbližší události: 

18. 6. – prezentace a požehnání knihy fotografií Martina Frouze za účasti p. kardinála M. Vlka 

(kniha se bude prodávat farníkům za 400 Kč, turistům za 500 Kč a v obchodní síti za 600 Kč) 

19. 6. – koncert Kühnova dětského sboru a dvou dalších (z Velké Británie a Švédska) 

15.-17. 11. – celostátní setkání Taizé, u nás bude hlavní modlitební místo 

19. 11. – vzpomínkový večer na P. Jaroslava Zámečníka (v 18 h mše sv. s p. kard. D. Dukou, od 

19.30 konference). Pravděpodobně přijedou i zástupci Budičovic, obce, odkud P. Zámečník 

pocházel. 

 provozní záležitosti: 

Rampa ve věži kostela není dimenzovaná na početné návštěvy veřejnosti. Možno pouštět pouze 

malé skupinky po předchozí domluvě. 

Měli bychom do kostela objednat letáky „Nedělní liturgie“? Bylo rozhodnuto, že ne. 

Slovinská firma nabízí stojan s elektrickými „obětními svíčkami“. Nehodí se (a kromě toho je to 

velmi drahé zařízení). „Živé“ obětní svíčky by zase byly náročné na údržbu. 

Pokračují jednání o možnosti zpřístupnit kostel turistům (zabezpečení, kustod, vybírání vstupné-

ho). 

 

Příště se PRF sejde 29. září 2013. 

 

 

 

P. Zdenek Wasserbauer, farář 

Zapsala: Ondrášová 


