
 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY 
dne 18. září 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, S.M. Amata, P. Kuželová, H. Kučerová, P. Suchel,  
      F. Kucharský, J. Klápště 

Omluveni: M. Svatošová, P. Janto 
Nepřítomen: F. Slavík 
Hosté: D. Dvořáková. P. Vokáč 
 
K bodům z minulého zápisu: 
 

1. Příští sobotu bude oznámeno a zahájeno konání sbírek i o sobotních mších. 
Vybírat budou přednostně ministranti, pokud nebudou přítomni, postará se o 
rozdání košíčků H. Kučerová, v případě nepřítomnosti vypomůže S.M. Amata. 
P. Daniel zároveň informoval, že vybranou částku ze sbírek musí po sečtení 
nově podpisovat dva lidé na připraveném formuláři. 

2. Otázku účtu farní charity vyřeší P. Daniel s P. Jantem a panem účetním. 
 
Nové body: 
 

3. Svatomartinský průvod se bude konat 11.11.2014. P. Daniel osloví D. Žofáka 
s dotazem, zda bude ochoten připravit program tak jako v minulosti. Další 
detaily budou projednány na příštím zasedání PR. 

4. Společná farní oslava svátků sv. Karla Boromejského a sv. Martina proběhne 
v neděli 09.11.2014 při slavnostní mši od 09:00 v kostele sv. Rodiny. 

5. Příští neděli bude zopakována výzva, zda by někdo byl ochoten převzít 
přípravu a vydávání Martinovin.  

6. PR děkuje P. Suchelovi za to, že uklidil, vyčistil a vymaloval zákristii 
v kostele sv. Martina.  

7. P. D. Janáček přečetl dopis V. Poláka se žádostí o poskytnutí klíčů od kostela 
Sv. Martina kvůli umožnění společné modlitby sv. růžence. Termíny konání 
budou upřesněny, účastnit se mohou všichni zájemci. PR vyslovuje souhlas.  

8. P. Daniel upozornil na zastaralé informace na farních webových stránkách. 
Aktualizaci dohodne J. Klápště s F. Worschem. 

9. J. Klápště informoval o připravovaném Evropském setkání mládeže 
pořádaném komunitou bratří z Taizé na přelomu roku v Praze. Od září je 
v Praze mezinárodní přípravný tým, jehož členové navštěvují jednotlivé 




