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Pastorační rada farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně 
Praha – Vinohrady 

 

 

 

Zápis 
ze zasedání konaného dne 14. ledna 2018 

 

 

Přítomni: P. Jan Houkal, P. Petr Beneš, František Schneiberg, Lukáš Revenda, Jan Kružík, Bořivoj Tydlitát, 

Miloš Hrdý, Maria Mlada Ondrášová, Kristýna Němcová, Radka Válková, Dana Mušková, 

Kateřina Osecká, Pavla Petrášková, Michaela Pávová, Kristýna Fifernová, Michaela Skalická   

 

Omluveni:   Michaela Šafárová  

 

 

Po zahájení modlitbou a uvítání byly probrány následující body: 

 

- Probráno několik bodů ze stanov Pastorační rady: volba místopředsedy a sekretáře PRF; 

místopředseda František Schneiberg a sekretářka Michaela Skalická  

- Představení jednotlivých členů pastorační a ekonomické rady a dojmenování Miloše Hrdého do ERF; 

Dana Mušková byla Pastorační radou zvolena zástupkyní PRF v ERF. 

- Ukončení cesty k nominaci našeho kostela na seznam Světového dědictví UNESCO.  
Podavatelem návrhu byla v roce 2011 Slovinská republika.  ICOMOS - odborný orgán o posouzení 

vhodnosti či nevhodnosti zápisu vydal negativní stanovisko. Nominace v této podobě – nadnárodní 

nominace Plečnikových děl v Praze a Lublani – je podle názoru poradkyně ICOMOS neprůchodná. 

Zápis tohoto typu není možný. Doporučuje národní nominaci městského rozvoje Plečnikova díla 

v Lublani. Slovinská strana bude dále v práci na nominaci pokračovat samostatně. Z toho vyplývá, že 

náš kostel nemá naději na samostatnou nominaci.  Zápisem do UNESCA by pro náš kostel sice 

vznikla jakási vyšší forma ochrany, o kterou tímto přišla, nicméně podmínky vycházející ze zápisu by 

byly pro takto živou farnost poměrně velkou zátěží a navíc přemíra turistického ruchu profanuje 

posvátný prostor. 

Pozvání na tento čtvrtek 18. ledna na prezentaci Návrhu nového oltáře pro náš kostel za přítomnosti 

autorů Josefa Pleskota a Norberta Schmidta s následnou diskusí. Bližší informace a vysvětlení budou 

na našem webu.  

- Celková oprava vnějšího pláště kostela bude pokračovat opět v roce 2019. V letošním roce 2018 by 

kromě nového oltáře a s ním spojených prací měla být realizována i drobnější oprava interiéru věže 

(zejména drobných poškození vzniklých opravou exteriéru) a několik dalších drobných oprav 

v kostele. 

- Noc kostelů 2018: letos proběhne v pátek 25. května. Noc kostelů není akcí naší farnosti, my se k ní 

pouze připojujeme. Letos bychom délku trvání akce opět zkrátili, a to do půl noci. Lukáš Revenda se 

opět ujme její organizace. Oproti předchozím létům nebude patrně zpřístupněna věž kostela, bude 

totiž probíhat oprava jejího interiéru. Zahrnout do programu něco zajímavého, např. kvalitní koncert a 

zároveň ponechat dost velký prostor pro ticho a možnost ztišení se. Také zpřístupnit prostory kostela. 

Určitě bychom se letos vyhli otevření sakristie. 

- Lukáš Revenda přichází s návrhem pozvat P. Mariána Kuffu, faráře ze slovenských Žakovec, podle 

jeho názoru charismatickou osobnost, schopnou zaujmout poměrně velké množství lidí: jakási záruka 

plnosti kostela. Zároveň by bylo možné využít jeho přítomnosti a uspořádat přednášku.  

- Farní charita: ředitelka Radka Válková představila činnost Charity členěnou do 3 základních oblastí 

a jejich zástupce. 1. Péče o rodiny (Radka Válková) 2. senioři (Helena Mejvaldová) a 3. pomoc 

imigrantům (Bořivoj Tydlitát). Stále máme nedostatek dobrovolníků, proto sháníme případné zájemce 

např. na osobní návštěvu seniorů. Probíhá potravinová a materiální pomoc a za tímto účelem byly 

v kostele instalovány potravinové koše. FCH intenzivně shání nový prostor pro vydávání potravinové 
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pomoci. Zazněl návrh, aby se Radka Válková coby ředitelka Farní charity některou neděli po mši 

svaté oficiálně představila farnosti, aby farníci věděli, o koho se jedná. Tříkrálové sbírky se letos ujala 

Kristýna Němcová, spolu s mladými hráli a zpívali v metru. Finančně byla sbírka velmi úspěšná. 

Bořek Tydlitát pohovořil o dobrovolné iniciativě pro imigranty, která funguje jako součást naší 

FCH. V současné době se věnuje 3 rodinám (česko-súdánská, rodina z Eritreje) Eritrejci už také byli 

hosty na farním kafi. Prosí o kultivaci veřejně debaty na téma uprchlictví. Úspěšně proběhl v rámci 

FCH další společný česko-vietnamský večer. V české vietnamské komunitě je pouze 1% křesťanů, 

nabízíme možnost začlenění do života místní církve, pokud by měli zájem, např. zvát děti na farní 

tábor, výlety pro děti atd.  

- Modlitba růžence ve farnosti: zazněl návrh zrušit pravidelnou čtvrteční a sobotní modlitbu a zaměřit 

se více např. na měsíc říjen a dát růženci jinou podobu. Možná ticho přede mší svatou v kostele bylo 

užitečnější. Rozjímavou formou bychom dali modlitbě růžence větší důstojnost, snad nový pohled na 

růženec. Otázka zůstala otevřená.  

- farní poutní zájezd: se uskuteční některou sobotu v červnu. Doposud nemáme představu, kam 

bychom se mohli podívat, očekáváme návrhy. 

- přehled ekonomické uzávěrky za předchozí rok 2017, navýšení hospodářského zisku je dáno 

zpětným přiznáním dotace z Městské části Praha 3. 

- návrh na změn podoby farních listů – mají stále stejnou podobu, pojďme je více oživit, přidat 

články, reportáže atd.; farní časopisy mají celkově skomírající tendenci. Schůdnou variantou by byla 

Ročenka popř. Almanach – tuto funkci zaujímá farní kronika.  

- výměna sedáků do lavic se bude řešit výhledově spolu s realizací nového oltáře, ujme se to ho 

Kateřina Osecká.  

- kromě kostela farář Jan Houkal vyučuje náboženství ještě na ZŠ Slovenská.  

- oprava skříně v besídce je již zadána. 

- elektronické zabezpečení kostela by se mělo realizovat v roce 2018 (farnost také žádá o dotaci na 

tento projekt). 

 

 

                                                                                                                   

  

Zapsala: Skalická 

 


