ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY
ze dne 12. Dubna 2012
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. Podpisu Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností při společném užívání kostela Sv.
Rodiny v Praze – Řepích by již nemělo nic bránit, upevnění oltáře bylo zajištěno.
2. Reklamní tabule veterinární kliniky – reakce OÚ zatím není známa, D. Žofák ověří do příště
odpověď na náš dopis.
3. Informační letáky o historii kostela sv. Rodiny – proběhla diskuze o dalším postupu.
4. J. Klápště informoval o možnostech přenosu bohoslužeb přes Internet. Předběžně se zdá, že
náklady s tím spojené by byly relativně vysoké. Závěr bude učiněn po získání kompletních
informací.
5. P. Suchel zajistí srovnávací konkurenční nabídku České pojišťovny k pojistce kostela sv.
Martina, po vyhodnocení bude rozhodnuto o změně nebo ponechání současné smlouvy.
6. Oprava vodovodního potrubí po havárii u sv. Martina je prakticky dokončena, bude
realizována ještě úprava vybavení s termínem ukončení prací 31.05.2012.
7. Vyhodnocením hospodaření farnosti za rok 2011 připraví ERF.
8. Končí mandát stávající PR, budou připraveny volby nové rady
(4 volení členové) s tímto předpokládaným harmonogramem:
a. návrh kandidátů od neděle 15.04. do neděle 22.04.2012
b. zveřejnění kandidátů – do konce dubna 2012
c. volby 13.05.2012
d. zveřejnění složení nové PR – do konce května 2012
e. ustavující zasedání PR – v první polovině června 2012
9. K řešení vytápění sakristie u sv. Martina bude svolána samostatná schůzka – navrhované
složení Žofák, Suchel, Slavík, Klápště.
10. Přepokládá se vydat 150 ks CD s výběrem kázání P. Daniela.
11. Májové pobožnosti se budou konat jako v minulých letech v pondělí a středu od 18:30 na
zahradě, v pátek po mši v kostele Svaté Rodiny (asi v 18:40).
Závěrečné zasedání stávající PR se uskuteční 10. května 2012 ve 20:00 v klubu DCB.
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