ZÁPIS
z pastorační rady ze dne 11. března 2010

Motto: Pastorační rady mohou a mají být zřizovány jen za tím účelem, aby jejich činnost
podporovala a vedla k účinné evangelizaci společnosti, duchovnímu oživení a povznesení
farností a tím sloužila k větší slávě Boží.
Čl. (2) úvodu stanov pastoračních rad Arcidiecéze pražské.
Pořad jednání:
1. Trvající úkoly z minule:
Dohoda o užívání prostor v DCB: SM. Amidea – byl předán návrh trojstranné dohody
naší farnosti k připomínkování a seznámila přítomné s přehledem financování provozu
a oprav ze strany Kongregace.
2. PR zjišťuje všechna jména držitelů Řádu sv. Martina, J. Veselý se pokusí zajistit
chybějící informace.
3. Nový telefonní seznam farníků včetně elektronických adres – seznam je ve zpracování
J. Veselým. Bude předán do tisku do konce března – D.Žofákovi.
4. Kurz Alfa – PR děkuje celému týmu za přípravu a průběh, tým připravuje podzimí
pokračování pro všechny nevěřící a hledající.
5. Velikonoce – pořady bohoslužeb a obřadů - bylo PR projednáno takto: Zelený
čtvrtek: 18 hod. agapé, Velký pátek: 7 hod. ranní chvály, 18 hod. mše svatá v kostele
Svaté Rodiny, 21 hod. křížová cesta Strahov, Bílá sobota: 7 hod. ranní chvály, 21
hod. obřady a agapé. Velikonoční neděle: u Sv. Martina mše nebude, 9 hod. mše
svatá v kostele Svaté Rodiny, po mši svaté bude v Klubu občerstvení, nešpory 18 hod.
Bude též sděleno v MN. Zajistí: D. Žofák.
6. P. Daniel seznámil členy PR s položkovým seznamem nákladů a příjmů. Bude
zpracováno v ročním vyúčtování 2009 Ekon. radou TADY NĚCO CHYBÍ března t.r.
7. Jarní úklidová brigáda Kostela sv. Martina bude 27. 3. od 10 hod. Bude též oznámeno
při mši svaté.
8. Výlet farnosti – návrh: do Pasova (Německo), bude proveden průzkum zájmu.
Příští Pastorační rada se uskuteční ve čtvrtek 8. dubna 2010 od 20 hodin v klubu DCB..

