ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY
dne 10. prosince 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. Evangelista, P. Kuželová, H. Kučerová, F. Slavík, P.
Suchel, F. Kucharský, J. Klápště
Omluveni: S.M. Amata, P. Janto
Host: D. Žofák (částečně)
K bodům z minulého zápisu:
1) P. Suchel připravil koncept žádosti pro M. Bohuslavu týkající se záměru pořízení
nových varhan k projednání s Generální radou. Koncept byl v diskuzi upraven
do končené podoby. P. Daniel dopis vytiskne, podepíše a předá sestrám
boromejkám.
2) Na příštím zasedání PR se domluví termín návštěvy P. Daniela s přizvanými
členy PR na Úřadu MČ kvůli poskytnutí zpětné vazby a projednání připomínek
k organizaci Martinského průvodu.
3) Mše s dětmi byla sloužena 2. adventní neděli, poděkování patří těm, kdo se
zapojili do přípravy. V diskuzi však P. Daniel i někteří další členové PR
upozornili na to, že přímluvy nebyly vybrány vhodně k dětskému věku, takže
dětem těžko mohly být srozumitelné. Napříště by se mělo jednat o vlastní
autentické dětské přímluvy.
Nové body:
4) D. Žofák přišel poskytnout informace o stavu knihy o Řepích, kterou připravuje
společně s M. Duškem. Kniha byla obsahově dokončena, má rozsah asi 300
stránek, z toho asi 60 stránek barevných a černobílých obrázků. Podle počtu
kusů by odhadovaná prodejní cena byla při 500 ks 300,- Kč, při 400 ks 400,- Kč
a při 300 ks 500,- Kč. V předsíni kostela bude umístěn arch pro průzkum zájmu.
5) J. Klápště ověří možnosti tisku a vazby publikace v Reprocentru Stodůlky
a zajistí srovnávací kalkulaci nákladů.
6) Byla prodiskutována příprava Živého Betlému plánovaného na neděli 03.01.2016
od 16:30 hod. Jako Svatá Rodina byli vybrání Vávrovi, kteří s účastí souhlasí.
Přípravu altánu na klášterní zahradě bude koordinovat J. Klápště. F. Slavík

