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Pastorační rada farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně 
Praha – Královské Vinohrady 

 

 

 

Zápis 
ze zasedání konaného dne 20 září 2015 

 

 

Přítomni: P. Jan Houkal, P. Petr Beneš, František Schneiberg, Stanislav Juhaňák, Pavol Rendek, Oldřich Páv, 

Lukáš Revenda, Markéta Crowe, Jan Kružík, Lucia Bartůsková, Michaela Skalická 

 

Omluveni:  

 

Po přivítání a zahájení modlitbou byly probrány následující body: 

 

- P. Jan chce zachovat všechny (dobré a „bohulibé“) stávající aktivity, které ve farnosti probíhají, několik 

farních aktivit přibude - např. Rozhovory o víře, Teologický klub, duchovní obnovy pro mládež, nedělní 

adorace mladých v kryptě, tábory pro děti, jarní prázdniny na běžkách apod.  

- Středeční i čtvrteční společenství mládeže budou pokračovat, rovněž kontemplace v kryptě, Dialogy 

spiritualit, případné koncerty a výstavy 

- Tradiční nedělní farní kafe bude také pokračovat 

- 14. května 2016 bude v naší farnosti biřmování (svátost udělí Mons. Karel Herbst); předcházet bude 

víkendové soustředění před biřmováním a celoroční příprava, přípravu vede P. Jan  

- 1. svaté přijímání v naší farnosti bude v červnu, přípravu povede P. Jan 

- Katechumenát povede P. Petr  

- Ministranty povede P. Jan v součinnosti s Františkem Schneibergem a Pavlem Provinským – budou 

provedené drobné úpravy v organizaci, dále nábor nových zájemců o ministrování; setkání ministrantů budou 

po každé nedělní mši svaté, krátká (cca 10 min.)  

- Máme stavební povolení k úpravě zádveří a vstupu do kostela, k odborné spolupráci byl přizván  ing. arch. 

Josef Pleskot, jako zástupce za AP P. Zdenek Wasserbauer.  

- V nadcházejícím Roce milosrdenství se otevře v našem kostele „Brána milosrdenství“ tzn., stane se 

poutním kostelem s možností získat plnomocné odpustky a tomuto přizpůsobíme především páteční program: 

rozšíření zpovědní služby a tematická kázání. Další případný program by mělo zajistit AP.  

- Stále hledáme kostelníka.      

- Nedělní adoraci mezi 9-tou a 11-tou mší svatou bychom zrušili (vzhledem k velkému provozu v kostele se 

jeví jako nedůstojná) a ponecháme adoraci prozatím pouze v pátek. Páteční adorace by byla dobrá v Roce 

milosrdenství od 15 do 18 hod.  

- Farní akademie bude opět pokračovat od listopadu – zajistí Fr. Schneiberg.  

- Mikulášská besídka pro děti je záležitost velmi úspěšná, budeme v ní pokračovat. Zájem o ni projevují i 

nekřesťané. Začátek bychom posunuli na 19 hod.  

- Vánoční besídka pro seniory byla aktivita velmi příjemná, Fr. Schneiberg se pokusí zajistit její realizaci 

v tomto roce. 

- Farní charita chybí v naší farnosti velmi podstatně. Primárním problémem je pomoc bezdomovcům. 

Otázka uprchlíků je dlouhodobý úkol, variantou by byla platba nájmu bytu pro uprchlíky. Oslovíme p. 

Miloše Hrdého, nakolik je ochoten se do projektu zapojit.  

- Lucia Bartůsková rezignovala na funkci člena ekonomické rady farnosti. Hledáme vhodného nástupce. 

Navrhována je Kristýna Němcová.  

- Rovněž členka pastorační rady Magdalena Porcalová odstoupila z funkce. Bylo by dobré oslovit někoho, 

kdo je ve farnosti nějakým způsobem aktivní (vede nějakou aktivitu.) 

- S Divadlem o sv. Cyrilu a Metodějovi na vstupní rampě do kostela, které bude na náměstí probíhat 

v rámci Farmářských trhů na Jiřáku, souhlasíme. 
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- Návrh, zda bychom zaplatili reklamu v metru, kde bychom mohli nabídnout veřejnosti přehled aktivit 

probíhajících v kostele, byl zamítnut. Reklama je příliš drahá.   

 

 

 

Příště se PRF sejde 8. listopadu 2015. 

 

 

 

 

                                                                                                      P. Jan Houkal, farář 

 

Zapsala: Skalická 

 


