Pastorační rada farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně
Praha – Vinohrady

Zápis
ze zasedání konaného dne 17. března 2021
Přítomni:

P. Jan Houkal, P. Petr Beneš, Miloš Hrdý, Maria Ondrášová, Kateřina Osecká,
Dana Mušková, Bořivoj Tydlitát, Michaela Skalická

Omluveni:

Lukáš Revenda, Jan Vlnas

Hosté:

Lucie a Peter Stephensovi
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-

-
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Volba nového místopředsedy farní rady. Navržený Bořek Tydlitát byl jednohlasně
zvolen /8 hlasy + 1 on-line/
Účinná pomoc Ukrajině
Novou ředitelkou farní charity byla zvolena Kateřina Osecká, čímž se stala členkou rady
ex-offo. V úterý proběhlo setkání farní charity. Charita již léta přispívá svou pomocí
syrské rodině. Běží projekt Feat.
Jaké máme možnosti pomoci ukrajinským uprchlíkům? Kostel nemá bohužel sociální
zařízení, zázemí, které může nabídnout.
Charita české republiky pomáhá finančně přímo na Ukrajině. Arcidiecézní charita
pomáhá ukrajinským lidem na území pražské arcidiecéze. Sousední farnost pořádá
potravinové sbírky, můžeme se připojit. Další termín bude 23. dubna. Možnost připojit se
k finanční pomoci sester Boromejek. Charita nakoupila 2 ks elektrocentrál.
Návrhy konkrétní pomoci: např. pronájem bytu, penzionu, kurzy češtiny, nabídka
výtvarných kurzů pro děti. Nejdůležitější se jeví shánět práci na plný úvazek. Budeme
vývoj situace neustále sledovat a důležité je zůstat v kontaktu s Městskou částí.
Výstup ze synodální skupinky – představil Peter Stephens. Výsledky jsou uvedeny na
farním webu. Realizace ekumenické biblické hodiny se ujmou manželé Stephensovi.
Uskuteční se od nového školního roku.
Křížové cesty – bylo by dobré obnovit aktivní účast jednotlivých skupin farnosti na
vedení jednotlivých křížových cest.
Plán a přehled farních aktivit – je možné u jednotlivých přednáškových cyklů uvést
téma? Ano, budeme uvádět.
Příprava na 90. výročí posvěcení našeho kostela – výročí připadá na neděli. Slavnostní
mše svatá bude v sobotu 7. května od 18 hod. Celebrovat bude biskup Zdenek
Wasserbauer. Následovat bude agapé. V den oslav budou probíhat prohlídky. Návrh –
čtení z kroniky farnosti.
Celkově se zavedená mše svatá ve 20 hod. o slavnostech a nedělích ujala.
Oslava výročí 150 let od narození Josipa Plečnika. Nepodařilo se bohužel dokončit
plánovaný kalendář Plečnikových návrhů a kreseb našeho kostela. Návrh na tisk
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pohlednic kostela /St. Juhaňák/. Pozveme jmenovitě kněží, kteří kdy v našem kostele
působili. Plánovány jsou přednášky – Josef Pleskot, Norbert Schmidt, koncerty. Ze
Slovinské strany také různé aktivity.
Noc kostelů bude probíhat 10. června. Organizace se ujmou Lukáš Revenda a Jan Vlnas.
finanční situace farnosti je dobrá. Letos bude třeba opravy dokončit – hydroizolaci na
severní straně kostela a oprava podesty a schodišť. Dotace farnosti na opravy kostela od
Ministerstva kultury činí 700 tisíc, Městská část Praha 3 přislíbila dotaci ve výši 100 000
Kč.
Velikonoční liturgie – ze 2 možností – tj. ve 21 hod. a ve 4 ráno, rozhodla pastorační
rada většinou hlasů o průběhu velikonoční liturgie v sobotu ve 21 h.

P. Jan Houkal, farář
Zapsala: Skalická
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