
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY 
dne 08. ledna 2015 

 
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, F. Slavík 
Hosté: D. Dvořáková, F. Worsch 
 
 
K bodům z minulého zápisu: 
 
1. PR děkuje O. Macharáčkovi za úsilí při přípravě MN a při jejich vydání.  Vzniklé 

náklady mu budou proplaceny z farních peněz. Problémy s tiskárnou u sv. 
Martina ověří J. Klápště s O. Macharáčkem. 

2. P. Daniel uvedl, že se přihlásili další dva zájemci o katechezi. Postup viz minulý 
zápis.  

3. Modlitba sv. růžence vedená V. Polákem se v navržený čas zatím příliš 
nerozběhla. PR došla k závěru pokusit se vrátit k dřívějšímu operativnímu 
způsobu svolávání prostřednictvím SMS podle časových možností zájemců. 
Zájemci, kteří chtějí být informováni, se mohou přihlásit u V. Poláka, otevření 
kostela bude na základě výzvy zajišťovat P. Suchel. 

4. Proběhla další diskuze o aktualizaci Internetových stránek farnosti. Byla 
upravena hlavička stránek, kapitoly o historii a zastaralé informace.   Přehled 
aktivit farnosti připraví P. Daniel a P. Kuželová. Informace o průběžných 
změnách bude připravovat P. Kuželová. J. Klápště předá fotografie z posledních 
aktivit (Živý Betlém, Setkání Taizé). Aktualizované informace bude na stránky 
vkládat F. Worsch. Na stránkách zůstane farní charita i odkazy na další 
křesťanské stránky.  

5. Vzhledem k postupnému zaplnění a omezené kapacitě stránek pro ukládání 
dokumentů prověří F. Worsch možnosti jejího navýšení. 

6. Po informaci S. Amaty k akci "Podpořte svého anděla" bylo dohodnuto ponechat 
odkaz nadále na farních stránkách, protože pí. Svobodová má zájem dále 
pokračovat.  

7. Setkání Taizé se ve farnosti vydařilo velice dobře. P. Daniel připomněl 
poděkování kardinála Duky. J. Klápště připraví návrh dopisu s poděkováním 
radě městské části za poskytnutí prostor ve škole v Žalanského ulici. PR 
vyslovila poděkování sestrám boromejkám a vedení Domova za poskytnutí 
zázemí kláštera, dále M. Boukalovi a V. Klápšťové za vedení přípravného týmu a 



řízení organizace, celému přípravnému týmu, zpěvákům za zajištění hudebního 
doprovodu, a také všem dalším, kteří pomohli s přípravou setkání, s ubytováním 
poutníků i jinak. 

8. Ohlášená výstava maleb na sametu pana Kouteckého bude instalována v jídelně. 
Farní kafe spojené s vernisáží výstavy bude 11.01. F. Slavík připraví ohlášku. 
 

 
Nové body: 
 
9. P. Daniel přednesl požadavek generálního vikáře M. Slavíka z nedávné vizitace, 

aby byl připraven pastorační plán farnosti. Do příště je třeba rozmyslet návrhy.     
Příští jednání PR bude zahájeno tímto bodem. 

10. P. Daniel informoval o nabídce V. Eretové zprostředkovat návštěvu indického 
kněze Jakoba Mathewa. PR vyslovila souhlas s jeho pozváním. Předběžně by se 
jednalo o termín kolem 4. postní neděle. Duchovní obnova s P. Bartolomějem by 
v tom případě byla odsunuta. 

11. P. Daniel uvedl, že podle pokynu zřizovatele farnosti, Pražského arcibiskupství, 
je třeba účetní uzávěrku za předchozí rok zpracovat do 31. března. Výsledky 
hospodaření budou oznámeny až po uzávěrce a znalosti definitivních čísel.  

 
 
Příští pravidelné zasedání PR se bude konat ve čtvrtek 12.02.2015 ve 20:00. 
 
 
 
Zapsal: J. Klápště     Schválil: P. D. Janáček 


