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Pastorační rada farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně 
Praha – Vinohrady 

 

 

 

Zápis 
ze zasedání konaného dne 3. června 2018 

 

 

Přítomni: P. Jan Houkal, P. Petr Beneš, František Schneiberg, Lukáš Revenda, Kristýna Fifernová, Maria 

Ondrášová, Radka Válková, Kateřina Osecká, Dana Mušková, Michaela Šafárová, Pavla 

Petrášková, Bořek Tydlitát, Michaela Pávová, Michaela Skalická 

 

Omluveni: – 

 

Po přivítání a zahájení modlitbou byly probrány následující body: 

 

 Byla snaha pozvat na adventní duchovní obnovu do naší farnosti P. Mariana Kuffu, bohužel jednání 

nebyla úspěšná a budeme tedy zvát někoho jiného. Vzhledem k návaznosti na ranní mši svatou by byla 

lepší dopolední varianta konání než odpolední – vše se bude odvíjet od toho, kdo bude pozván. 

 

 Poděkování Lukáši Revendovi za perfektní organizaci a zajištění bezproblémového a daleko 

poklidnějšího a duchovnějšího průběhu Noci kostelů v našem kostele (ve srovnání s loňským rokem). 

 

 V pátek 8. 6. bude poutní slavnost našeho kostela – hlavní poutní mši svatou bude sloužit biskup 

Zdenek Wasserbauer. Po ní bude následovat agapé na zahradě. Občerstvení a organizaci pohoštění 

bude zajišťovat Markéta Crowe s Katkou Oseckou. Příprava by začala od 14 hod., v případě nepřízně 

počasí budeme řešit přesun do horní nebo dolní chodby operativně. Odhadujeme účast až 200 osob. 

Příprava agapé bude probíhat od 14 hod., Jak vyřešíme odpad? Na farní akce tohoto typy zakoupíme 3 

konstrukce na odpadové pytle. 

 

 Kurzy ALFA jsou velmi plodné, mají naši podporu, je ovšem potřeba, abychom všichni společně 

vyvinuli vyvinout aktivitu a zvali zájemce.  

 

 Farní charita – Městská část Praha 3 nám od 1. června pronajala na dobu neurčitou suterénní prostory 

kousek za Žižkovskou vozovnou v Hořanské ulici 1.  Jedná se o 2 místnosti se samostatným vchodem. 

Její činnost by započala srpnem. Po prázdninách bude potřeba zajistit dostatečný počet dobrovolníků 

z farnosti, zvlášť se jedná o projekt FEAD – potravinová a materiální pomoc potřebným, ve spolupráci 

s Arcidiecézní charitou, kteří by zajišťovali pravidelné služby. Se změnou bude potřeba najít nový 

systém práce. Aktuálně řešíme zajištění brigády na úklid a vybavení prostor. Návrh – sestra Goretti a 

její sklad v Řepích. Bylo taky dobré kontaktovat školy a nabídnout studentům sociální praxi. 

Potravinové koše sbírkové koše jsou umístěny v 1. patře u knihovny.   

 

 Bořivoj Tydlitát seznámil radu se stavem iniciativy pro pomoc imigrantům. Pomáháme 4 syrským 

rodinám. Pro paní Eden z Eritreje se podařilo díky Kateřině Osecké zajistit práci v zámeckých 

zahradách v Troji.  

 Otec Jan seznámil s letošními investicemi:  

 podporujeme realizaci nového oltáře pro náš kostel, mramor je vybrán (carrarský), záloha zaplacena 

 nový oltář bude, dá-li Bůh, v sobotu 24. listopadu slavnostně požehnán za účasti biskupa Zdenka 

Wasserbauera při mši svaté od 18 hod. (poté bude následovat malé pohoštění pro farníky) 

 je vylepšen rozhlas v kostele 

 nové sedáky do lavic jsou již vyřešeny; je zadána jejich výroba 
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 bude dokončena oprava interiéru věže 

 bude instalováno elektronické zabezpečení kostela (na to bude dotace) 

 budou restaurovány dřevěné žaluzie ve věži (na to bude dotace) 

 stále probíhají nějaké renovace a úpravy v kostele: nové pultíky na ambonech, byly rekonstruovány 

ambony… 

 

 Byla vznesena otázka uklízecího stroje pro kostel. 

 

 Zpřístupnění kostela pro vozíčkáře a kočárky z hlavního vchodu; je zde několik možností:  

 nájezdová rampa (ta by vyžadovala větší stavební investici na rampě před kostelem) 

 lyžiny na schodech před kostelem 

 spokojit se pouze s nájezdem u zadního vchodu 

 

 Farní odpoledne bychom teď v červnu vzhledem k množství aktivit vynechali a přesuneme je na září. 

Optimální termín by byl 16. září. Přípravu zajistí Markéta Crowe, Míša Šafárová, Míša Pávová a Pavla 

Petrášková.  

 

 První svaté přijímání dětí naší farnosti – neděle 17. června, letos přistoupí celkem 13 dětí.  

 

 Letní akce pro mládež. 

 

 Návrh na příští farní pouť: Most, Mariánské Radčice, Osek, Bohosudov /mariánská poutní místa/ 

 

 8. září bude, dá-li Bůh, jáhenské svěcení Václava Revendy – návrh na dárek? 

 

 Příště se pastorační rada sejde – 7. října /předběžný termín/ 

 

 

 

 

                                                                       P. Jan Houkal, farář 

 

Zapsala: Skalická 

 


