
1 

 

Pastorační rada farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně 
Praha – Královské Vinohrady 

 

 

 

Zápis 
ze zasedání konaného dne 8. února 2015 

 

 

Přítomni: P. Zdenek Wasserbauer, P. Petr Beneš, František Schneiberg, Oldřich Páv, Lukáš Revenda, 

Stanislav Juhaňák, Magdalena Porcalová, Markéta Crowe, Michaela Skalická 

 

Omluveni: Pavol Rendek 

 

Po přivítání a zahájení modlitbou byly probrány následující body: 

 

Z minulého zápisu:  

-  ohlédnutí za proběhlými akcemi akcemi: pochvala za perfektní organizaci a zajištění bezproblémového 

průběhu Evropského setkání mladých Taizé v našem kostele 

- Besídka pro seniory se bude realizovat, pokud bude dostatečný zájem ze strany účastníků  

- šije se nové oblečení pro ministranty  

-  Farní Charita – na příští pastorační radě chceme pokračovat v diskusi o jejím zřízení 

-  úspěšně proběhlo oprášení všech soch v kostele  

-  práce na nové kuchyni probíhá, je rozpracován projekt, čekáme na vyjádření památkářů 

 

Připomínky:  

- vánoční koncerty České mše vánoční J. J. Ryby v kostele podporujeme, jsou však předimenzované počtem 

návštěvníků. Omezíme kapacitu posluchačů na cca 500 až 600 osob.  

- proč máme v kostele 2 Betlémy? Příští rok zvážíme, zda keramický Betlém do kostela umístíme  

- zdobení vánočních stromů – může se ozdobit alespoň několik stromů ve předu? Převládá názor, aby 

stromky zůstaly bez ozdob  

- znovu opakovaný návrh navrhnout p. Vrtišku, p. Stehlíka a p. Mertovou na Vyznamenání Kardinála 

Dominika Duky pro laiky v církvi, jako poděkování farnosti za jejich službu. Je otázka, zda je tato forma 

správná, budeme ji zvažovat  

 

Co nás čeká:  

- postní doba – tabulku s rozpisem křížových cest vyhotoví Magdalena Porcalová  

- 7. března - postní obnova s P. Janem Kofroňem 

- Velikonoce - poběží stejně jako loni. Kdo bude letos zpívat Velikonoční chvalozpěv? (Pavol Rendek) 

- o Velikonocích bude pokřtěno 12 – 13 katechumenů  

- 16. května – Farní pouť 

- 23. května – svatodušní vigilie  
- 29. května – Noc kostelů 

-  od 30. května do 6. června – Dny víry Praha 2015: farnost se bude snažit připravit bohatý program 

 - projednávaly se návrhy programu, co jsme schopni dát dohromady a co je realizovatelné:  

 - koncert před kostelem – Srdcaři + evangelizační akce mladých 

  - přednáška známé věřící osobnosti, která je schopna oslovit veřejnost, s následnou diskusí (J. Grygar) 

 - přednáška o Josipu Plečnikovi jako hluboce věřícím architektovi 

 - promítání filmu s následnou diskusí 

 - komorní koncert v kryptě 

 - stánek s knihami 

- 4. června – Nikodémova noc  

-  5. června – Noc Bible – nabídněme to nejsilnější, co v souvislosti se Dny víry můžeme – četbu Evangelií 
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-  21. června – farní odpoledne – bude probíhat stejně jako loni 

-  od září - října začne v naší farnosti příprava na biřmování  

 

 

 

 

Příště se PRF sejde 12. dubna 2015. 

 

 

 

 

                                                                             P. Zdenek Wasserbauer, farář 

 

Zapsala: Skalická 

 


