ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY
dne 07. listopadu 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, S. M. Remigie, H. Kučerová, P. Kuželová, M. Šturma,
J. Klápště
Omluven: P. Janto
K bodům z minulého zápisu:
1) Nadále zbývá aktualizovat některé informace na farních stránkách. Vzhledem
k nepřítomnosti P. Janta úkol trvá.
2) P. Řehoř dále pracuje na aktualizaci právnického sídla farnosti. Pro úřední
korespondenci bylo vikariátem doporučeno zřízení datové schránky. Úkol trvá.
3) Oprava věže kostela sv. Martina firmou pana Pavla Bendy (BD stavby) byla
především kvůli nutnosti dojíždění odmítnuta. Bylo požádáno o grant na
opravu.
4) Po osobním projednání byla doplněna ERF o paní Inku Růžičkovou a paní
Jarmilu Hindovou.
5) Program oslav svatého Martina a svatomartinského průvodu proběhne podle
minulého zápisu, pouze vzhledem ke krátkosti termínu nebude možné zajistit
trubače.
6) Slavnostní mši v neděli 10.11.2019 v 09:00 hod. k oslavě sv. Karla
Boromejského a sv. Martina bude celebrovat biskup Herbst.
7) Během adventní doby, kdy se budou konat sobotní ranní roráty, nebude už
večerní sobotní mše v kostele Svaté rodiny. Úprava se týká pouze adventní
doby.
8) Příprava křtitelnice do kostela sv. Martina zdárně pokračuje. Na základě
předaného návrhu byla zadána k realizaci. Předpokládá se náklad do 10 tis.
Kč.
9) S. Remigie zařídila přihlášení obou kostelů do akce „Betlémy 2019“.
Přístupnost betlémů se předpokládá ve svátečních dnech. Materiály k akci
vyzvedne ve dnech 4. až 6. prosince v Pastoračním středisku P. Řehoř.
10) P. Řehoř připraví informaci o akci „Betlémy 2019“ a o „Živém betlému“ pro
Řepskou 17.
11) Byli vytipováni vhodní adepti na představení Svaté Rodiny v Živém betlému.
Budou osloveni přímo.

Nové body:
12) M. Šturma navrhl kontaktovat pana Paconě kvůli vazbě Misálu.
13) S Remigie odchází od nového roku dlouhodobě do Říma, kde se bude nadále
věnovat přípravě procesu blahořečení matky Vojtěchy. Její nástupkyní
v řepské komunitě bude S. Agnela.
14) Zpovědní den farnosti bude 23.12.2019.
Příští pravidelné zasedání PR připadá na čtvrtek 12.12.2019 ve 20:00 hod.

Zapsal: J. Klápště

Schválil: P. Ř. Žáček

