
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY 
dne 09. května 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. Remigie, P. Kuželová, H. Kučerová, P. Suchel,  
F. Kucharský, P. Janto, J. Klápště 
Nepřítomen: F. Slavík 
 
K bodům z minulého zápisu: 
 
1) Sezení dětí o nedělních mších vpředu bylo oznámeno. V případě nenaplnění lavic 

ani těsně před začátkem mše budou dveřníci na místa posílat i ostatní lidi. 
2) Ověření slyšitelnosti reproduktorů v předsíni bylo provedeno, problematické jsou 

staré reproduktory, možná by byly potřeba nové, jinak vše funguje. 
3) T-Mobil zatím nezaslal přislíbený návrh optimalizovaného tarifu, P. Daniel bude 

urgovat. 
4) Na farní výlet je přihlášeno zatím 26 lidí, předá se plakátek do Úhonic. 
5) Plakáty s programem koncertu o Noci kostelů vytiskne R. Kužel.  
6) P. Suchel zatím nesehnal zedníka na opravu předsíně kostela sv. Martina, proto 

P. Daniel osloví p. Turka z Tachlovic a P. Suchel se s ním následně spojí. 
7) K dopisu generální představené matky Bohuslavy předanému na minulém 

zasedání bude podle požadavku sester připravena písemná odpověď na otevřené 
body po získání posudku diecézního organologa, který by měl navštívit farnost 
v týdnu od 16.05.2016. Pojem „formální zastřešení“ z dopisu bude v odpovědi 
objasněn takto: „Veškerá administrativní agenda musí probíhat prostřednictvím 
a pod hlavičkou kongregace“.  

8) S.M. Remigie rovněž navrhuje posudek organologa zveřejnit, aby farnost byla      
o stavu informována. 

9) Dále bude vyhlášena výzva, aby se přihlásili zájemci, kteří by chtěli pracovat 
v týmu na zajištění varhan. 

10)  J. Klápště osloví M. Svobodovou, jestli by byla ochotná pomoci se sháněním 
grantů na projekt varhan. 

 
Nové body: 
 
11)  Setkání nad tématem 14.06. bude pokračovat třetí částí „O eucharistii“. 



12)  Byl vznesen požadavek, aby účel mimořádných sbírek byl ohlašován předem. 
S.M. Evangelista bude proto účel sbírek zapisovat v předstihu do ohlášek.  

13)  S.M. Remigie v rámci práce na kanonizačním procesu Matky Vojtěchy uveřejní 
informace na nástěnce kostela. Zároveň padl návrh uspořádat na podzim             
o Matce Vojtěše tematický večer.  

14)  J. Klápště osloví P. M.O. Váchu s prosbou o další přednášku v naší farnosti na 
podzim, téma o stvoření. 

 
 
 
Příští pravidelný termín zasedání PR připadá na čtvrtek 09.06.2016 od 19:30 hod. 
 
 
 
Zapsal: J. Klápště     Schválil: P. D. Janáček 


