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Pastorační rada farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně 
Praha – Vinohrady 

 

 

 

Zápis 
ze zasedání konaného dne 30. října 2021 

 

 

Přítomni: Bořivoj Tydlitát, Jan Vlnas, Miloš Hrdý, Lukáš Revenda, Dana Mušková, Kateřina Osecká, Maria 

Ondrášová, Michaela Skalická  

 

Omluveni: P. Petr Beneš, František Schneiberg 

 

Po přivítání a zahájení modlitbou byly probrány následující body: 

 

 

 

- P. Jan oznámil rezignace několika členů PRF – a to z důvodů změny bydliště a stavu -  Pavly Petráškové, 

Michaely Pávové, Michaely Novákové a Kristýny Fifernové 

- jmenoval nového člena farní rady – Jana Vlnase, který je již delší dobu ve farnosti aktivní, pomáhá např. s 

IT servisem, příprava virtuální Noci kostelů apod. 

- rekapitulace činnosti během doby Covidu 

- od září se obnovuje plný farní program: 

 - Literatura a duchovní život a setkání seniorů otce Petra 

 - setkání pro maminky s dětmi, seminář o kontemplativním životě a kontemplace v kryptě 

 - Rozhovory o víře pro starší a mladší mládež, Teologický klub, výuka náboženství /4skupiny/, výuka   

 náboženství na ZŠ Slovenská  

- plánované akce pro děti a mládež budou zveřejněny na webu  

- 4. prosince bude Adventní duchovní obnova, kterou povede P. Václav Revenda 

- zrušili jsme vydávání Farních zpráv v tištěné podobě – informace o chodu farnosti jsou dostatečně 

zveřejněny na webu, facebooku, nástěnkách a v ohláškách 

- probíhají opravy kostela: 

 - oprava vnějšího pláště ze vstupní strany kostela bude letos dokončena, náklady na tuto poslední  

 etapu činí 3,5 mil Kč, finanční zdroje jsou tyto – Ministerstvo kultury, Magistrát hl. města Prahy a   

 Městská část Praha 3 

 - jsou obnovena vstupní vrátka do presbytáře 

 - na severní straně kostela je opravena hydroizolace 

 - restaurování vstupní brány do kostela bude farnost hradit ze svých zdrojů 

 - v příštím roce zamýšlíme obsáhlou opravu varhan v rozsahu kolem 100 tisíc Kč 

 - nájezdová plošina pro vozíčkáře ze zadní strany kostela není nejlepší řešení. Co řešit nájezd pro 

 vozíčkáře zepředu kostela? Větší zásah do schodiště by nepovolil Památkový ústav; situace se bude 

 nejspíš řešit spolu s projektem celkové rekonstrukce náměstí 

- Kurzy Alfa - loni bylo vše připraveno k zahájení, přišel však lockdown a kurzy se nekonaly. Letos Alfa 

probíhat také nebude, protože nikdo jak se situace vyvine a očekáváme zavedení opatření proti covidu. On-

line forma průběhu kurzu nemá smysl – nefunguje, zkušenost ukazuje na velkou důležitost osobního 

kontaktu. Směřujeme na další podzim, účast na jaře není příliš valná.  

- Farní ples – je vůbec poptávka po plese? Situace je podobná jako u Alfa kurzů. Nevíme, jaká bude situace 

s covidem a vypadá, že budou opět opatření.  

- Farní charita -  ředitelka Radka Válková již delší dobu upozorňuje, že nemá kapacitu dál funkci ředitelky 

vykonávat; hledáme tedy aktuálně ředitele farní charity. Skupiny kolem Bořka Tydlitáta a Michaely 

Valentové zdárně fungují. Zkusíme dát do ohlášek.  
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Varia 

- bylo by dobré vymalovat schodiště na kůr – výmalba se nejspíše provede s obnovou pravého vstupu do 

kostela  

- skauti k 31. 12. 2020 ukončili svá setkávání v našem kostele, místnost je renovovaná a má zde sídlo Farní 

charita. Je zde však problém s přístupností oken a akustikou (řešit se dá např. akustickými panely) 

- Honza Slavický sjednotil a repasoval svítidla v celém kostele   

- otec Jan by do budoucna rád zřídil z místnosti před depozitářem Plečnikovu studovnu 

- velmi dobře se ujalo zavedení slavení mše svaté ve 20 hod. v neděli a o liturgických slavnostech  

- nebylo by dobré, aby se farnost modlila za průběh nadcházejících voleb? 

- Kateřina osecká navrhla obnovení prodeje knih na farním kafi. Nebude to problém, pokud zajistí někoho 

mimo farnost, sjedná se smlouva o prodejním místě  

 

Na příští pastorační radě bychom pohovořili o konání farní pouti aj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        P. Jan Houkal, farář 

 

Zapsala: Skalická 

 


