ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY
ze dne 12. května 2011
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.
1) „Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností při společném užívání kostela Sv. Rodiny v Praze –
Řepích“ bude bez výhrad podepsána. S.M. Konsoláta předloží na příštím zasedání.
2) Kronika farnosti - z diskuze vyplynulo:
• současný kronikář čerpá jen z Martinovin, není místní a není obeznámen se situací
• kroniku je třeba kontinuálně vést; bude učiněna výzva farníkům, zda by se tohoto úkolu někdo
neujal
• nutno citovat prameny, případně uvádět spoluautorství. Sestra Amáta upozornila, že některé
části jsou identické s kronikou sester Boromejek!!
3) Farní výlet. Vše zajištěno. Mše svatá bude v Milevsku. P. Janáček slíbil účast na pouti do Hájku, která
se koná ve stejném termínu. Dorazí až v průběhu výletu na Svatou Horu.
4) Děkujeme všem, kdo se zasloužili za pěkné prožitíVelikonoc, zejména P. Janáčkovi, sboru a Hance
Kučerové za agapé.
5) Noc kostelů – v Řepské 17 byla označena matoucím pojmem „zvonění“. Pravděpodobně došlo k
záměně s výzvou z Rovereta.
6) Duchovní okénko – redakce Řepské 17 nabídku pozitivně přijala. P. Janáček požádal o návrhy témat.
S.M. Konsoláta doporučuje psát otevřeně o křesťanství - P.D. to umí podat -, varuje před opatrnickým
přístupem. Návrhy témat: dary Ducha svatého, sedm smrtelných hříchů (film „Sedm“)....
7) Max Kašparů slíbil náhradní termín návštěvy na prosinec; volat září, říjen
8) Dětský den se uskutečnil v ne 29.5. od 14 h. v zahradě Domova.¨
9) Děkujeme všem účastníkům brigády u sv. Martina.
10) Tělo a krev Páně 23.5. v 18 h.
11) Praktické poznámky k průběhu velikonočních obřadů:
- po 3.čtení se neříká „slyšeli jsme Slovo Boží“ !!!
- osvětlit schůdky – několik lidí klopýtlo
- mytí nohou – lepší příprava; není vhodné oslovovat lidi na poslední chvíli těsně před mší.
12) „Alfa“ - dopolední běh. S.M. Konsoláta upozornila, že by to bylo možné jedině v kryptě (jídelna i klub
nepřipadají z provozních důvodů v úvahu). Možno pouze jednoduché občerstvení. Možný problém s
nedostatkem toalet .
13) Příští zasedání PR se uskuteční dne 9.6. 2011 ve 20:00 h. v klubu DCB.

