ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY
dne 10. října 2019
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. Ř. Žáček, H. Kučerová, P. Kuželová, P. Janto, M. Šturma, J. Klápště
Omluvena: S. M. Remigie
K bodům z minulého zápisu:
1) Po odstranění odkazů na P. Daniela Janáčka z farních stránek zbývá aktualizovat
ještě další zastaralé informace.
2) P. Řehoř zařídí přesun právnického sídla farnosti na Strahov. Úkol trvá.
3) Ohledně opravy věže kostela sv. Martina si P. Řehoř vyžádá definitivní stanovisko
od pana Pavla Bendy (BD stavby).
4) P. Řehoř kvůli doplnění ERF oslovil paní Inku Růžičkovou, která jmenování za
člena ERF přijala. J. Klápště zprostředkuje ještě kontakt s paní Jarmilou
Hindovou, aby ji rovněž oslovil P. Řehoř za stejným účelem.
5) Pokračovala diskuze o přípravě oslav svatého Martina a svatomartinského
průvodu. Harmonogram zůstává podle minulého jednání. P. Řehoř předal článek
do Řepské 17 a oslovil J. Zdeňkovou, která připraví „mini katechezi“ pro děti.
Citáty k rozdávání připraví SM. Kristyna. F. Slavík zajistí živý oheň. M. Šturma
s P. Řehořem „doladí“ proslov. Farní sbor pod vedením M. Boukala připraví zpěvy.
6) Program u kostela sv. Martina asi 17:40 až 17:55 byl následně dopracován takto:
 zahájení – troubení trubače
 zpěv farního sboru
 svatý Martin ve věži
 zakončení – troubení trubače
 pro zájemce možnost prohlídky kostela
 citáty k rozdávání účastníkům průvodu
 živý oheň
 18:30 hod. poutní mše v kostele sv. Martina
7) Na slavnostní mši v neděli 10.11.2019 v 09:00 hod. k oslavě sv. Karla
Boromejského a sv. Martina pozve P. Řehoř pana biskupa Herbsta, eventuelně
Angela Scarana.
8) Na základě reakcí farníků P. Řehoř zatím upustil od úmyslu přesunout sobotní
večerní mši na ráno.

9) Pro přípravu křtitelnice do kostela sv. Martina se čeká na návrh pana kameníka.
Nové body:
10) P. Kuželová mluvila se SM: Remigií o zapojení do akce „Betlémy 2019“. Bylo by
vhodné zapojit školy a školky. O přihlášení obou kostelů do této akce bude
požádána SM. Remigie.
11) P. Řehoř připraví informaci o akci „Betlémy 2019“ a o „Živém betlému“ pro
Řepskou 17.
12) Živý betlém bude 05.01.2020 od 16:00 hod. na zahradě kláštera. Je třeba včas
vybrat a oslovit představitele Svaté Rodiny.
Příští zasedání PR bude mimořádně ve čtvrtek 07.11.2019 ve 20:00 hod.

Zapsal: J. Klápště

Schválil: P. Ř. Žáček

