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Pastorační rada farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně 
Praha – Vinohrady 

 

 

 

Zápis 
ze zasedání konaného dne 8. října 2017 

 

 

Přítomni: P. Jan Houkal, P. Petr Beneš, František Schneiberg, Oldřich Páv, Lukáš Revenda, Pavol Rendek, 

 Jan Kružík, Stanislav Juhaňák, Irka Chlopczyková, Kristýna Němcová, Michaela Šafárová,  

 Karolína Němcová, Michaela Skalická, Radka Válková  

 

Omluveni:  Markéta Crowe, Maria Ondrášová 

   

 

Po zahájení modlitbou a uvítání byly probrány následující body: 

 

- jmenování nové ředitelky Farní Charity paní Radky Válkové 

kdo se letos ujme organizace Tříkrálové sbírky? S. Juhaňák předá agendu Kristýně Němcové 

- přehled nadcházejících akcí a aktivit:   

- 2. listopadu od 16 hod. mše svatá za zemřelé na Vinohradském hřbitově 

- 5. prosince Mikulášská, hrát bude kapela Hroši 

- 9. prosince od 14 hod. Adventní duchovní obnova, kterou povede P. Josef Prokeš  

- Vánoce – upravený vánoční program, roráty budou a prodloužená zpovědní doba je automatická  

- Silvestr – zachován bude nedělní pořádek, tj. silvestrovská mše bude tentokrát od 18 hod   

- 13. ledna 2018 Farní ples  

- 19. května od 18 hod. biřmování  

- první svaté přijímání – termín bude upřesněn (jedna z červnových nedělí) 

- jarní farní pouť – termín a místo budou upřesněny (některá květnová nebo červnová sobota) 

- obměna vedení obou společenství mladých – starší spolčo vede Kristýna Fifernová a spol., mladší 

Bára Sadilová a spol. 

- náboženství po Karolíně Němcové převzala Bára Sadilová 

- seznámení rady s finanční situací farnosti + výslednice za rok 2016  

- dotace na letošní opravu exteriéru zvonice kostela byly poskytnuty od: Ministerstva kultury ČR, 

Magistrátu HMP a Městské části Praha 3    

- stavební akce a opravy v letošním roce: probíhající obnova exteriéru zvonice, příprava projektu na 

celkovou opravu exteriéru, příprava projektu na elektronické zabezpečení kostela, restaurování oken 

ve zvonici, oprava krytu křtitelnice a další… 

- na rok 2018 se plánuje vytvoření nového mramorového oltáře („čelem k lidu“) Josefem Pleskotem 

na místě stávajícího Černouškova (s dosluhujícím pódiem), včetně nového podia pod oltářem 

s obnovením průhledů do krypty; PRF shlédla vizualizaci návrhu nového oltáře a souhlasí. Zazněl 

návrh případného uložení relikvie vztahující se k Nejsvětějšímu Srdci, např. Markéty Marie 

Alacoque, pokud by se podařil získat. Starý oltář bude zatím uložen do depozitáře. Obnoveny budou 

také pultíky na ambonech. 

- depozitář v podkroví zázemí  kostela je uklizený a zaevidovaný /včetně fotodokumentace/ ve 

spolupráci s Diecézním konzervátorským centrem Arcibiskupství pražského. Je plán, že v místnosti 

před depozitářem by do budoucna měla být „Plečnikova studovna“.  

- vypršel mandát členů pastorační rady, do Vánoc bude potřeba uskutečnit nové volby.   

- v souvislosti se změnou bydliště rezignoval Stanislav Juhaňák i na své členství v Ekonomické radě 

farnosti  
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Připomínky:  

- 20. října bude pravidelná pateční večerní adorace za všechny voliče a politiky v nadcházejících 

volbách    
- diskuze k možnosti zavedení společných modliteb nahlas (za kněze aj.) po mši svaté – všeobecná vůle 

k tomu není  

- mohla by se rada scházet častěji? Alespoň 2x ročně je povinnost faráře svolat radu 

 

 

  

 

 

                                                                                                                  P. Jan Houkal, farář 

  

Zapsala: Skalická 

 


