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Pastorační rada farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně 
Praha – Královské Vinohrady 

 

 

 

 

Zápis 
ze zasedání konaného dne 30. března 2014 

 

 

Přítomni: P. Zdenek Wasserbauer, P. Petr Beneš, Stanislav Juhaňák, Oldřich Páv, Pavol Rendek, Lukáš 

Revenda, František Schneiberg, Magdalena Schneibergová, Michaela Beierová 

 

Omluveni: Markéta Crowe 

 

Po přivítání a zahájení modlitbou byly probrány následující body: 

 

 z minulého zápisu: 
- k uplynulým 2 měsícům nemá nikdo žádné připomínky.  

- pokročilo jednání ohledně věžních hodin. Pomoc v této záležitosti přislíbil Magistrát s tím, že se bude 

snažit celou věc urychlit. Termín zatím není přesně stanoven.  

- radiátory v knihovně a světla v sakristii a na schodišti byly úspěšně vyměněny. 

- o Kurz kontemplativní modlitby je překvapivě velký zájem. Kvůli množství lidí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

se však místo konání přesouvat nebude.  

- Upomínková pobožnost k 100. výročí 1. sv. války – P. Petr dále jedná v této věci. Oldřich Páv si vzal 

na starost zjistit více informací ohledně významných osob. 

- zajistit Krédo a Otčenáš pro katechumeny (např. Paulínky) 

 

 Co je před námi:  
- Bude se malovat schodiště do krypty.  

- Během léta zde proběhnou celkem 4 výstavy. Daniela Halová obdržela 2 granty na provedení výstav.  

- Padla otázka co udělat s předsíňkou u pravého vchodu? Během letošního roku bude provedeno 

zasklení vstupu do kostela a při této příležitosti se mají restaurovat dveře a vstupy do kostela.  

- Dostali jsme příspěvek od Ministerstva kultury (1,5 mil.) na opravu věže, částku je nutno do konce 

roku proinvestovat. 

- Program letošních Velikonoc poběží stejně jako loni. Letos přijme křest 11 katechumenů. Pro ně a 

jejich rodinné příslušníky bude připraveno občerstvení, které zajistí Magdalena Schneibergová a 

Michaela Chytrá. Zajišťovat se budou také kalíšky pod svíčky pro ministranty.  

- Biřmování – letos 11. května půjde 24 osob k biřmování. Následná oslava a setkání s panem 

kardinálem proběhne v úzkém kruhu (videosál), je potřeba zajistit občerstvení. Varhany zajistí Lukáš 

Revenda.  

- Noc s Biblí – dne 16. května, se bude vztahovat k výročí 100. let od založení farnosti. Texty jsou 

vybrány ze Skutků apoštolů a z evangelia podle sv. Lukáše (doba 7 a půl až 8 hod.) 

-  Noc kostelů – 23. května – „Jak koncipovat program? Chceme to dělat jako loni?“ - proběhla 

diskuze na základě předchozích zkušeností s programem Noci kostelů, své stanovisko vyjádřili 

všichni členové pastorační rady. Vzhledem k tomu, že náš kostel je v centru a na stanici metra, 

nebude se měnit čas mše svaté, zůstává pevně stanoven na 18 hod.. Začátek této akce bude posunut na 

15.30 hod., většina rady se vyjádřila pro odpolední program. V době od 17 do 19 hod. nebude možná 

prohlídka, o této skutečnosti budou s lidmi mluvit dobrovolníci při vstupu do kostela. Je nutno zajistit 

klidný průběh mše svaté, o kterou většina příchozích nemá zájem. Prozatímní program je již vyvěšen 

na webu Noci kostelů, konkrétní podoba se ještě doladí. Stanislav Juhaňák dodal pro děti brožury 

Božské Srdce – jsou v sakristii.  
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- Farní poutní zájezd – dne 31. května v Souvislosti s rokem rodiny se uskuteční pouť farnosti do 

Žďáru nad Sázavou, kde rovněž v srpnu vyvrcholí velká celonárodní pouť. Program: Bazilika 

Nanebevzetí Panny Marie, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře, kostel sv. Prokopa, 

poutní kostel Božího milosrdenství ve Slavkovicích, rodiště sv. Zdislavy Křižanov. Propagace – 

plakátky, hlášení v ohláškách s předstihem a osobní pozvání farníků.  

- Farní odpoledne -   15. května. Co udělat a jakým způsobem to prezentovat? Určitě bychom neměli 

odpoledne pojmout jako např. představování našich aktivit, hospodaření farnosti, apod. Je lépe 

zorganizovat „nezávazné“ setkání farníků, aby se sešli a vzájemně se lépe poznali, takové větší farní 

kafe.  Padly návrhy jako grilování, četba z kroniky, hudba, program pro děti, občerstvení. Programu 

pro děti se bude muset někdo ujmout, zatím se neví kdo. Občerstvení, podobně jako u farního kafe, 

zajistíme z vlastních zdrojů a nakoupí se párky. Akce by se konala na zahradě, v případě špatného 

počasí v besídce či videosále. P. Zdenek bude dále u farníků zjišťovat, kdo má jaký návrh.  

- Připomínky Lukáše Revendy: rohožky u vstupu do kostela, lidi o ně zakopávají. Rovněž by se mohla 

vyvěsit cedule s programem mší svatých na vstupní branku ze zadu kostela.  

 

 

Příště se PRF sejde 25. května 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Zdenek Wasserbauer, farář 

 

      Zapsala: Beierová 


