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Pastorační rada farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně 
Praha – Královské Vinohrady 

 

 

 

 

Zápis 
ze zasedání konaného dne 1. prosince 2013 

 

 

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

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

Schneibergová 

 

Omluven: Stanislav Juhaňák 

 

 

Po přivítání a zahájení modlitbou byly probrány následující body: 

 

 ohlédnutí za minulými akcemi: víkend pro děti, přesun křtitelnice, mše sv. na hřbitově, 

Dny důvěry, výročí P. Zámečníka 

 z minulého zápisu: 

 ekumenická bohoslužba v lednu u nás nebude (bude u Panny Marie Sněžné); zapojíme 

se do Aliančního týdne (u metodistů v Ječné) a u nás bude ekumenická bohoslužba na 

Svatodušní pondělí 

 bohoslužby švédských luteránů pan biskup Malý nepovolil 

 první fáze opravy varhan by měla být hotová do Vánoc 

 křtitelnice je přesunutá, řeší se mramorový svícen na paškál (sladěný s kropenkami?); je 

potřeba nechat opravit víko křtitelnice 

 farní ples nakonec přece jen bude, 18. ledna 2014; organizace se ujali mladí 

 Dosloužil motor věžních hodin. Nová nabídka od fy Hainz přesahuje naše finanční mož-

nosti. Řešením by bylo předat hodiny Magistrátu, který se takto stará o řadu věžních hodin, 

včetně kostelních. Arcibiskupství v tom nevidí problém. Proběhlo hlasování: všech devět 

přítomných členů PRF je pro předání hodin Magistrátu. 

 Oprava besídky zdárně pokračuje (zdi jsou hotové, dřevěné obložení bylo odvezeno k re-

konstrukci, vyrábí se nová skříň, řeší se úprava podlahy). Budou též vyměněna svítidla; na 

otázku, zda by se při té příležitosti neměla vyměnit svítidla i ve zbývajících třech míst-

nostech, se celá PRF shodla, že ano. 

 V knihovně je pořád zima – ukázalo se, že tu jsou menší radiátory. Budou vyměněny. 

 Dosavadní dodavatel stromků ukončil činnost. Našel se nový. 

 Hledáme grafika, který by pro farnost navrhl Potvrzení o křtu. 

 nejbližší události: 

 7. 12. adventní rekolekce 

 8. a 29. 12. rozhlasový přenos (hlásit předem) 

 13. 12. koncert Linha Singers 

 14. 12. předvánoční setkání seniorů 

 15. 12. Farní akademie (Prof. PhDr. Ing. Jan Royt: „Karel I. Veliký a jeho kult v Če-

chách“) 

 17. 12. Vánoční vytrubování (program pro školy) 
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 19., 20. a 25. 12. Rybova Česká mše vánoční (koncertní provedení) 

 21. 12. brigáda na úklid a stavění stromků a betléma 

 21. 12. Betlém (inscenace před kostelem) 

 6. 1. kadidlo a křída budou k dispozici v sakristii, v kostele se to ohlásí 

 příští rok předem ohlásit žehnání adventních věnců 

 dialog spiritualit v lednu bude u Nejsv. Salvátora, u nás zase někdy později (osm z devíti 

přítomných hlasovalo pro pokračování dialogů v našem kostele) 

 kurs kontemplativní modlitby začne po Vánocích 

 stále nemáme vyřešené nové sedáky do lavic (z koberce?) – abychom se neukvapili, bylo 

by dobré znát zkušenosti z jiných kostelů 

 

Příště se PRF sejde 2. února 2014. 

 

 

 

 

P. Zdenek Wasserbauer, farář 

 

Zapsala: Ondrášová 


