ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY
dne 10. března 2016

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, P. Janto, J. Klápště
Omluven: F. Slavík
K bodům z minulého zápisu:
1) Dne 12.02. se uskutečnila informativní schůzka se S. Ancilou k tématu nových
varhan.
2) P. Daniel domluví po Velikonocích termín jednání na Úřadu MČ kvůli
poskytnutí
zpětné
vazby
a
projednání
připomínek
k organizaci
Svatomartinského průvodu. Účast dle dřívějšího návrhu (P. Daniel, F. Slavík a
J. Klápště).
3) Mše s dětmi se konala podle plánu v neděli 21.02. Bylo domluveno, aby děti
(hlavně větší/starší) seděly vpředu o všech nedělích. Záměr bude vyhlášen. Zbývá
dořešit zapojení dětí do obětního průvodu tak, aby všechny děti něco nesly
(zapálené svíčky, obrázky…). Bude zahájeno po Velikonocích.
4) P. Janto dále rozpracovává vydání e-knihy z knihy o Řepích.
5) Na základě připomínek horší slyšitelnosti v části předsíně bližší k oltáři je třeba
ověřit funkčnost reproduktorů.
6) P. Daniel projednal s T-Mobilem návrh optimalizovaného tarifu. Bylo přislíbeno
zaslání nového návrhu.
7) Na farní výlet do kláštera Želiv a zámku Červená Řečice naplánovaný na
04.06.2016 je potřeba se závazně přihlásit nejpozději do 20.03. kvůli objednání
autobusu. Odjezd bude v 07:30 hod, mše sv. v 09:00 hod., prohlídka do 12:00
hod., potom oběd. Prohlídka zámku ve 14:00 hod.
8) Byla upřesněna příprava a program noci kostelů. F. Kucharský a P. Kuželová
vyberou a objednají materiály z nabídky. P. Kuželová připraví informaci do
Řepské 17 a s R. Kuželem připraví plakátek, P. Daniel obstará razítko, J.
Klápště zašle fotografie kostela sv. Martina.
9) Peníze charity budou uloženy mimo účet farnosti (P. Janto)

Navržený program noci kostelů:
19:00 „Zvoním za mír“ - zahájení, nabídka možnosti vlastnoručního zvonění
19:30 „O posvátných místech v Řepích“ – přednáška, P. Suchel
20:30 „Koncert“ – V. Eretová a další
21:30 „Přednáška“ – V. Peřich
21:30 „Modlitba se zpěvy Taizé“ – sbor M. Boukala + S. Lada
Nové body:
10) V pátek 18.03. v 18:00 hod. bude sloužena mše sv. ze slavnosti sv. Josefa
11) Byly detailně projednány velikonoční obřady.
12) P. Suchel sežene zedníka na opravu omítky v předsíni kostela sv. Martina.

Příští pravidelný termín zasedání PR připadá na čtvrtek 14.04.2016 od 19:30 hod.

Zapsal: J. Klápště

Schválil: P. D. Janáček

