ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY
ze dne 15. Září 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" - vzhledem k nepřítomnosti S.M.
Konsoláty se tento bod (bod 1 zápisu z 12.05.2011) odkládá na příště.
2) Připomínky ke knize (kronice) M.Duška zpracovává D. Žofák.
3) Podzimní farní výlet se uskuteční v sobotu 8.10. 2011. Výlet bude
pěší na trase Svatý Ján pod Skalou - Tetín - Beroun. Podrobnosti včetně
vstupu do kostelů na trase dořeší P. Janáček a radní Kučerová.
4) Mudr. Svatošová informovala, že podzimní běh kurzů Alfa začíná ve
středu 21.9. 2011. Dopolední kurz s hlídáním dětí se koná v Klubu 17 a
večerní v jídelně Domova od 19 h.
5) Muzeum Hlavního města Prahy nabídlo dendrologický průzkum dřevěného
trámu krovu kostela sv. Martina. Nabízí se tak možnost získat zajímavé
informace k historii našeho farního kostela, zejména pak k jeho stáří. PR s
průzkumem souhlasí za podmínky, že nebude prováděn na náklady farnosti.
6) Během října se budeme modlit růženec a to v pondělí a ve středu po
mši a v pátek přede mší.
7) Na "Dušičky" bude mše svatá v 18 h. na hřbitově sester Boromejek.
8) P. Janáček bude kontaktovat Maxe Kašparů ohledně termínu náhradní
návštěvy.
9) V neděli 6.11. 2011 bude společná oslava sv. Martina a sv. Karla
Boromejského.
10) Biblické hodiny se budou konat nepravidelně tak, jak P. Janáček
ohlásí.
11) V úterý 4.10. 2011 proběhne setkání nad tématem: "Dětská mše anebo
mše s dětmi?"
12) Příští zasedání PR se uskuteční dne 13.10. 2011 ve 20:00 h. v klubu
DCB.
V Praze, 10.října 2011

Zapsal: Filip Slavík
Schválil: P. Daniel Peter Janáček, Opraem

