ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY
dne 09. února 2017
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, P. Suchel, F. Slavík, H. Kučerová,
J. Klápště
Omluveni: P. Janto, F. Kucharský
Host: V. Peřich
K bodům z minulého zápisu:
1) Z diskuze vzešlo doporučení pro příští Živý Betlém, aby na plakátku byla uvedena i
informace o konající se Tříkrálové sbírce.
2) Na duchovní obnovu s P. Eliasem Vellou je zatím nahlášeno 150 účastníků, 25
náhradníků a 76 účastníků na oběd. Je třeba oslovit další farníky, kteří by
organizačně pomohli. Bude nutné např. objednat obědy v kuchyni, nádoby na čaj,
zakoupit stravenky v kanceláři.
3) Na páteční odpoledne 24.02.2017 je potřeba připravit 2 mikrofony a stolek,
rozmístit židle v kostele, připravit registrační místo v předsíni. Během přestávek je
třeba zajistit službu při občerstvení (doplnit vodu, čaj, kávu), krabičku na
dobrovolný příspěvek na občerstvení, věšáky…
4) Schůzka P. Daniela a J. Kalfuse s diecézním organologem Š. Svobodou se zatím
neuskutečnila.
5) Volby nové PR budou uspořádány v květnu. Příprava voleb bude projednána na
příštím zasedání PR.
6) F. Slavík se zeptá firemní účetní na možnost vedení účetnictví farnosti.
Nové body:
7) Do 19.03.2017 je třeba podat přihlášku na Noc kostelů. Organizací byl pověřen opět
F. Kucharský.
8) P. Suchel otevřel diskusi o nákupu displeje pro kostel sv. Martina. Více přítomných
se kloní k verzi promítat čísla písní a z důvodů prostorového neinstalovat na pevno
displej v kostele.
9) Pan Peřich bude průběžně seznamován s programem akcí buď S. Kristýnou, a nebo
S. Remigií.
10) P. Suchel upozornil, že na věži kostela sv. Marina se odlupuje fasáda a je třeba ji
opravit. F. Slavík navrhuje přizvat technika na posouzení stavu. P. Suchel ověří
možnosti a zavolá odborníka na zhodnocení stavu.

11) J. Klápště zorganizuje schůzku s místostarostou Markem kvůli předjednání nové
podoby Svatomartinského průvodu (světelná projekce na kostele sv. Martina).
12) Na Popeleční středu 01.03.2017 bude v 18:00 hod. mše v kostele Sv. Rodiny.
13) V pondělí 20.03.2017 bude v 18:00 hod. mše v kostele Sv. Rodiny (přesun z neděle sv. Josefa).
14) V sobotu 25.03.2017 je svátek Zvěstování Páně.
15) Příště bude projednán Pastorační plán farnosti. Je třeba zohlednit i pastorační plán
arcibiskupství.

Příští pravidelné zasedání PR připadá na čtvrtek 09.03.2017 ve 20:00 hod.

Zapsal: J. Klápště

Schválil: P. D. Janáček

