
Z Á P I S 
z pastorační rady ze dne 13. května 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 úkol z minule: 
a) dohoda o užívání prostor kostela, budovy a areálu Domova sv. K.B., 

připomínky soustředila SM. Konsoláta a zaslala je Kongregaci. 
b) smlouva o úhradě energií byla projednána s Ing. Fancem, připomínky budou 

zapracovány 
2. PR zjišťuje všechna jména držitelů Řádu sv. Martina, výzva k farníkům - kontrolu a 

doplnění informací byla otištěna v MN. 
3. Nový telefonní seznam farníků vč. elektronických adres byl vytištěn a distribuován v 

dubnu. 
4. Nové lustry pro kostel Sv. Rodiny: bude instalována maketa a podle ní pak bude 

přikročeno k výrobě. 
5. Ekonomická rada předá shrnutí rozpočtu 2009 a komentář k otištění v MN. 
6. PR pokračovala v projednávání rozpočtu 2009. Protože se jedná o velmi závažný a 
časově náročný problém, PR rozhodla takto: V pondělí 24.5. v 19,00 v klubu DCB 
bude společné jednání členů obou rad (pastorační a ekonomické) o rozpočtu 2009, o 
plánu 2010 a o možných úsporách nákladů farnosti a nových či větších zdrojích 
financí. Jednání je otevřené i pro zájemce z řad farníků. 

7. J. Veselý upozornil na nutnou opravu laviček před kostelem Sv. Rodiny. SM. Amata 
se pokusí zajistit údržbáře na opravu. 

8. Na farní výlet se přihlásilo 44 zájemců. Program bude upřesněn po domluvě s P. 
Danielem v neděli 23.5. a účastníci o něm budou informováni po mši svaté. Doplatek 
k záloze, který by neměl přesáhnout 50,- Kč, bude vybírán v autobusu. 

 
Příští pastorační rada se uskuteční ve čtvrtek 10. Června 2010 od 20 hodin v kulbu DCB. 


