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Pastorační rada farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně 
Praha – Královské Vinohrady 

 

 

 

Zápis 
ze zasedání konaného dne 7. června 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: 

 

Pastorační plán arcidiecéze na příští rok a jeho cíle: 

-  pastorační a ekonomická rada v naší farnosti úspěšně fungují 

- bylo by dobré (v souvislosti s přechodem církve na samofinancování) uspořádat informativní setkání 

ohledně financování farnosti  

- do cyklu farní akademie bychom pozvali zkušeného člověka, který by nám řekl něco o tom, „ Jak pracovat s 

dobrovolníky“ 

- od 8. prosince bude zahájen Rok milosrdenství; náš kostel byl vzhledem ke svému zasvěcení Srdci 

Ježíšovu, centrální pozici a dobré přístupnosti vybrán jako „Brána milosrdenství“, tj. poutní kostel s možností 

získat plnomocné odpustky. V této souvislosti bychom zřídili – koupili, popř. nechali vyrobit stojan na obětní 

svíčky. Také je možné oslovit ing. arch. Norberta Schmidta, zda by nenavrhl stojan architektonicky vhodný 

pro náš kostel. Umístění by bylo nejvhodnější u Piety nebo u sochy sv. Josefa.  

  

Ohlédnutí za proběhlými akcemi akcemi:  

 - farní pouť  

 - vernisáž výstavy Mahin Attarpour 

 - DNY VÍRY   

- akce v rámci Dnů víry v našem kostele proběhly úspěšně, líbily se; velké uznání koncertu Open Heart, 

velmi dobrá svědectví 

 - celý týden víry byl velmi dobře zorganizován, včetně propagace  

 - prakticky není možné, aby podobná akce probíhala každý rok 

 - byla zaznamenána větší účast lidí na Nikodémově noci 

- na Noci Bible bylo poněkud méně lidí oproti loňskému roku, což se vzhledem k počtu akcí během týdne 

očekávalo 

 

Co nás čeká:  

-  12. června – poutní slavnost našeho kostela – hlavním celebrantem bude P. Miloš Szabo 

-  21. června – farní odpoledne – bude probíhat stejně jako loni; na programu bude pokračování čtení z 

kroniky a program pro děti. Bude zajištěno občerstvení, grilování.  

 

 

- od Ministerstva kultury je přislíben grant na pokračování oprav kostela. Část grantu půjde na restaurování 

říšského jablka a druhá část na opravy havarijního stavu okapů.     

-  cca 220 tis. jsme zaplatili za obnovení okapů na jižní straně kostela.  Budou se rovněž řešit okapy na 

severní straně kostela - svodem přes půdu do centrálního svodu na jižní straně.  Bohužel se při této 

rekonstrukci bude muset bourat kuchyňka nebo toalety. To se v této chvíli řeší.  Zatíkaní do krypty by však 

mělo ustat. Práce by měly být ukončeny do zimy.  

-  práce na zbudování kuchyňky v 1. patře se tímto odsouvají na později 
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-  kostel má nainstalovaný nový elektrický rozvaděč  

-  průběžně probíhají opravy zámků v kostele. Nové zámky byly nainstalovány do severních i jižních dveří 

kostela  

- koupíme nové kancionály (cca 150 ks) 

- stále trvá pozvání ing. Němce na setkání pastorační rady ohledně zřízení Charity 

-  žádost o zapsání našeho kostela do seznamu UNESCA je už téměř zpracována a dokončena, čeká se na 

vyjádření a podporu žádosti ze Slovinské strany 

- stále hledáme někoho jako kostelníka; lidé se sice průběžně hlásí, ale jednání jdou většinou do ztracena 

- pračka v 1. patře se musí zprovoznit 

- hledáme nové katechety; program pro matky v době výuky katechismu zajišťovat nebudeme 

- stále je potřeba nějakým způsobem vyřešit neutěšenou situaci s úklidem kostela; naprostá většina našich 

farníků se o úklid našeho kostela vůbec nezajímá a tato práce zbývá stále na několik málo jednotlivců 

 

 

Příště se PRF sejde 4. října 2015. 

 

 

 

 

                                                                       P. Zdenek Wasserbauer, farář 

 

Zapsala: Skalická 

 


