ZÁPIS
z pastorační rady ze dne 10. června 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. Ekonomická rada farnosti (ER) zpracovala doporučení opatření ke snížení nákladů
farnosti. Pan Vokáč (ER) přednesl doporučení členům PR (stručně např. kontrola el.
sazby v bytě faráře, výběr optimálních tarifů mobilních telefonů a internetu pro P.
Daniela a D. Žofáka, odměny sekretářce – výčet činností a varhaníka, výnos
z pozemků farnosti, financování bytu P. Daniela)
2. Návrhy ER:
a) řízení (oddělení) účtů farnosti, k provoznímu účtu by byl zřízen e-banking.
b) prověření sazby za elektřinu fary – bytu P. Daniela, prověří Ing. Veselý do
příštího jednání PR
c) v MN vysvětlit formy finančních darů a jejich dopady: tj. bezhotovostní a do
„košíčku“.
3. Trvající úkoly z minule:
a) Dohoda o užívání prostor kostela a smlouva o úhradě energií – do obou
dokumentů byly zapracovány připomínky smluvních stran a jsou připraveny k
podpisu.
b) J. Veselý upozornil na nutnou opravu laviček před kostelem Sv. Rodiny. SM.
Amata se pokusí zajistit údržbáře na opravu. Úkol trvá.
4. Jména zjištěných držitelů Řádu sv. Martina vloží do Kroniky farnosti P. Daniel, T: do
6/2010
5. Farní výlet do Pasova: PR děkuje H. Kučerové a P. Danielovi za bezvadnou organizaci
a krásné zážitky účastníků výletu.
6. PR navrhuje podzimní výlet farnosti do Prachatic, termín asi říjen.
7. PR dává návrh na úvahu připojit se příště k akci „Noc kostelů“.
8. Ve farnosti probíhá seminář duchovní obnovy pro tým kurzu Alfa, který vyvrcholí
závěrečným obřadem „Rozeslání“ na mši sv. v neděli 27. 6. 2010.
Příští pastorační rada se uskuteční ve čtvrtek 9. září 2010 od 20 hodin v klubu DCB.

