ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY
dne 19. června 2014
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.

Přítomni: P. D. Janáček, SM Amata, P. Kuželová, H. Kučerová, P. Suchel,
P. Janto, F. Kucharský, D. Žofák, M. Svatošová, F. Slavík, J. Klápště
Hosté: D. Dvořáková. K. Vokáčová
K bodům z minulého zápisu:
1. Farní výlet byl velice vydařený, poděkování H. Kučerové za přípravu a
organizaci. V rámci vyúčtování bude vybrán doplatek 25,- Kč na osobu.
2. Noc kostelů byla hodnocena velmi pozitivně, poděkování D. Žofákovi za
organizaci.
3. Pořízení dalších lavic do kostela Sv. Rodiny bude za současné finanční situace
zatím odloženo.
4. Proběhla další diskuze k ekonomické situaci farnosti. J. Klápště poněkolikáté
připomněl, že do konce roku 2013 se za energie v kostele Sv. Rodiny platily
částky podle smlouvy z roku 1997. Od roku 2014 se platí podle nové smlouvy,
částky za elektřinu a vodu byly výrazně sníženy, za teplo se bude platit podle
spotřebovaných hodnot.
5. Od září budou zavedeny sbírky také při sobotních mších a velkých svátcích.
Nové body:
6. D. Žofák na základě vlastního rozhodnutí končí ve funkci pastoračního
asistenta a nastoupí do jiného zaměstnání. PR mu děkuje za mnohaletou
práci pro farnost.
7. D. Žofák zpracoval přehled vykonávaných činností. Jejich předání případně
ukončení některých z nich se bude řešit samostatně.
8. P. Janto upozornil, že Řepská charita nemá žádnou smlouvu s farností. Vztah
je potřeba vyřešit mimo jiné kvůli účetnictví, buď zřídit oddělený účet pro
Charitu, nebo sepsat smlouvu s farností.
9. Během letních prázdnin nebudou ve všední dny mše sv. u Sv. Martina,
pravidelná nedělní mše zde zůstává.
Příští pravidelné zasedání PR se se předpokládá ve čtvrtek 11.09.2014 ve 20:00.
Zapsal: J. Klápště

