
Zápis z pastorační rady ze dne 13. Ledna 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. 
Cl. (2) úvodu stanov pastoračních rad Arcidiecéze pražské. 
 
1. Trvající úkoly z minula: 

a) Mobilní tarify – změnu objednání zajistí P. Daniel. 
b) „Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností při společném užívání kostela 
Svaté Rodiny v Praze Řepích“ je nyní z Arcibiskupství zpět k vyjádření členů PR a 
ER. Termín do příštího zasedání rad. 

2. SM Bohuslava poděkovala všem členům farnosti v Řepích za správu a spolupráci při 
provozu kostela Sv. Rodiny, liturgii a službu klientům Domova, P. Daniel poděkoval 
sestrám taktéž. 
3. Byla sestavena poptávka na nové varhany do kostela Sv. Rodiny, dostali jsme zpět tři 
nabídky, pak se dlouho mluvilo o nabídkách. Náklady na nové varhany – řádově jednotky 
mil. Kč. D. Žofák též připomněl záměr nové fary a prostor pro setkávání společenství. 
4. SM Bohuslava s realizací varhan do kostela Sv. Rodiny souhlasí, za podmínek, že 
varhany budou v majetku farnosti a budou farností také financovány 
5. Jarní běh kurzu ALFA - bude zahájen 2. brezna 2011. 
6. Živý betlém proběhl velmi dobře, díky všem, kteří se o něj zasloužili. Nutné příště 
zvolit jiný systém při zajišťování dobrovolníku na práci při stavění a bourání. 
7. Půlnoční mše proběhla po stránce organizace velmi dobře, díky všem kteří se o ni 
zasloužili. Problémy s neukázněnými návštěvníky (hluk, alkohol, chování) budeme muset 
příště řešit např. zesílením služby farníku u vchodu. 
8. Ekonomika: nedělní fin. sbírky jsou nyní velmi štědré – řádove tisíce korun. Zaplať 
Pán Bůh všem dárcům. 
9. Do 25.01.2011 by pan Vávra měl mít zpracován účetní přehled za rok 2010. 
10. Dne 11. února 2011 dopoledne přijede na návštěvu kláštera pan arcibiskup Dominik 
Duka. 
11. J. Veselý navrhl způsob jak snížit náklady na tisk MN. 
12. J. Veselý navrhl instalovat mikrofon na kur kostela Sv. Rodiny – pro lepší slyšitelnost 
zpěvu z kuru. SM. Amata slíbila, že mikrofon zajistí. 
 
Příští schůzka Pastorační rady se uskuteční ve čtvrtek 10. února 2011 od 20 hodin v 
klubu DCB. 


