ZÁPIS
z pastorační rady ze dne 14. dubna 2011

Motto: Pastoracní rady mohou a mají být zrizovány jen za tím úcelem, aby jejich cinnost
podporovala a vedla k úcinné evangelizaci spolecnosti, duchovnímu oživení a povznesení
farností a tím sloužila k vetší sláve Boží.
Cl. (2) úvodu stanov pastoracních rad Arcidiecéze pražské.
1. V souvislosti s odstoupením J. Veselého mu PR děkuje za vykonanou práci.
2. „Dohodou o úprave vzájemných práv a povinností při společném užívání kostela Sv.
Rodiny v Praze – Řepích“ se bude S. Konsoláta z časových důvodů dále zabývat až po
Velikonočních svátcích. Předpokládá se, že bude bez výhrad podepsána.
3. PR byla seznámena s reakcí rodiny Vávrovy na zaslanou odpověď PR.
4. P. Janáček seznámil PR s osobním rozhodnutím oficiálně se podílet na platbě
nájemného za farní byt.
5. P. Suchel pročetl připravovanou kroniku naší farnosti a připravil řadu připomínek.
Zároveň doporučil zpracování záverečné kapitoly „Vývoj řipské farnosti“. K dalšímu
čtení si kroniku převzaly S. Amata a S. Konsoláta.
6. Příprava farního výletu na den 14. května 2011 pokračuje, H. Kučerová zajistila
autobus, je zajištěna i návštěva jednotlivých míst (Milevsko, Šepekov a Svatá
Hora/Príbram).
7. Termín pouti sester osobními auty do Slavkovic na Moravě zatím není stanoven,
předpokládá se v průběhu června.
8. Na Zelený čtvrtek bude uspořádáno agapé v jídelně, po Vigilii vzkříšení bude setkání
v klubu.
9. Na Bílou neděli 1. května, kdy bude u Sv. Rodiny 1. sv. přijímání, bude připraveno
pohoštění v klubu. H. Kučerová požádá o pomoc další farníky.
10. Farnost se zapojí do akce „Noc kostelu“, která se uskutecní dne 27. 5. 2011. V kostele
u sv. Martina se počítá s časovým rozsahem od 17:50 do 24:00 hod. Organizaci a
program připravuje D. Žofák.
11. D. Žofák projedná možnost spolupráce s redakcí Repské sedmnáctky. P. Janácek je
připraven psát do novin „Duchovní okénko“.
12. Zamýšlená velikonoční duchovní obnova s Maxem Kašparu musí být z jeho
zdravotních důvodů odložena, předběžně přislíbený termín je první týden v prosinci.
13. Byly projednány a upřesněny detaily velikonočního programu.
14. Brigáda na úpravu okolí u kostela sv. Martina se uskuteční 23. 04. 2011 od 10:00 hod.
15. Májové pobožnosti se budou konat v obvyklých dnech a časech, tedy pondělí a středa
v 18:30 na zahradě (za špatného počasí v kostele), v pátek po mši sv. v kostele
(přibližně od 18:40).
16. Příští jednání PR se uskuteční 12. 5. 2011 ve 20:00 hod. v klubu DCB.

