
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY 
dne 11. května 2020 

 

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. Agnela, H. Kučerová, M. Šturma, J. Klápště 
Omluveni: P. Kuželová, P. Janto 
 
 
K bodům z minulého zápisu: 
 
1) Úkol přepracování farních stránek nadále trvá a práce pokračují.  
2) Bod pozastaven: Řešení návrhu oltáře a ambonu do kostela sv. Martina 

se prozatím odsouvá. 
3) Z akce Noc kostelů byl kvůli mimořádné situaci odregistrován kostel 

Svaté Rodiny. Program u sv. Martina začne ve 20:20 hod a skončí ve 22:00 
hod. Detaily budou dopracovány v návaznosti na aktuální stav 
mimořádných opatření. 

4) Ing. V. Kuchař provedl odborný prořez lípy u sv. Martina. Podle dohody 
akce byla pro farnost provedena zdarma, ale PR souhlasí se zakoupením 
symbolického dárku. Mimo to byla za V. Kuchaře a jeho nastávající 
odsloužena mše svatá.  

5) P. Řehoř se pokusí dohodnout náhradní termín na prohlídku Emauz 
v průběhu června.  

6) Farní výlet zůstává otevřený a bude se řešit podle aktuální situace. 
Možností zůstává podzimní pěší výlet. 

7) Bod pozastaven: S. Agnela informovala o aktivitě Řepského spolku 
k využití pozemku sester u nádraží jako místa setkávání. První 
nabídnuté setkání bude 15. března.  

8) Doplňují se skrutinia katechumenů. Křest se připravuje na 30.05.2020 
v rámci Svatodušní vigilie.  

9) Bylo objednáno a zprovozněno technické vybavení pro živé přenosy 
farních obřadů prostřednictvím internetu z kostela sv. Martina. 
K prověření zůstává množnost napojení kostela Svaté Rodiny s využitím 
stávající interní instalace sloužící k přenosu mší pro pacienty domova. 
 

  



Nové body: 
 
10) Byla diskutována organizace mší sv. v návaznosti na pravidla 

vstupující v platnost dne 11.05.2020 s omezením na maximálně 100 
účastníků. 

 

 Ve všední dny v pondělí až pátek (kromě úterka) budou mše nadále 
v kostele sv. Martina vždy od 18:00 hod. 

 V sobotu v 18:00 hod. (bez nešpor), v neděli v 07:45 hod. a v 09:00 hod 
se budou mše svaté konat v kostele Svaté Rodiny. 

 Přístupný bude pouze kostel, ostatní prostory a zázemí nebude 
k dispozici. 

 Návrh rozdělení účastníků na nedělní mše oznámí P. Řehoř na farních 
stránkách s prosbou o respektování a ohleduplnost. 

 Služba dveřníků bude rozšířena na obě nedělní mše s tím, že dveřníci 
budou dohlížet na dodržení povoleného limitu 100 účastníků a 
dodržování rozestupů. Zároveň dveřníci boudou číst 2. čtení jako 
dosud. 

 O zajištění lektorů na 1. čtení bude požádána S. Kristýna ve spolupráci 
s H. Kučerovou. 

 S. Agnela zajistí dezinfekci a dávkovače. 
 Rozmístění lavic a židlí v kostele Svaté Rodiny bude připraveno 

v pátek 15.05.2020 v podvečer. 
 Při podávání svatého přijímání budou věřící zůstávat v lavicích a 

podávající budou procházet uličkami. 
 

 

Příští pravidelné zasedání PR připadá na čtvrtek 11.06.2020 ve 20:00 hod. 
 

 
 
Zapsal: J. Klápště      Schválil: P. Ř. Žáček 
 
 
 
 
 
 


