
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY 

dne 17. září 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, P. Kuželová (část), 
J. Klápště 
Omluveni: M. Šturma, P. Janto 
 
K bodům z minulého zápisu: 
 
1) Práce na přepracování farních stránek nadále pokračují. 
2) Byl připraven návrh oltáře a ambonu do kostela sv. Martina. Po 

posouzení a schválení lze v případě vhodnosti přistoupit k realizaci. 
Podle stavební techničky arcibiskupství paní Plaché lze na financování 
požádat o grant.  

3) Prohlídka Emauz se kvůli současné epidemiologické situaci odsouvá na 
pozdější vhodné období, předběžně na jaro.  

4) Podzimní farní výlet se z téhož důvodu ruší.  
5) Možnost přenosů z kostela Svaté Rodiny s využitím stávající interní 

instalace sloužící k přenosu mší pro pacienty domova P. Řehoř projedná se 
S. Konsolátou. 

6) Oprava kostela sv. Martina probíhá. Očekává se nárůst nákladů oproti 
původnímu rozpočtu. Celková cena by měla být zhruba 900 tis. Kč, 
doplatek farnosti by nově činil přibližně 500 tis. Kč. Ukončení oprav je 
plánováno na polovinu října.  

7) Pro společenství dorůstajících dětí zatím nejsou nalezeny vhodné 
prostory. Kryptu využít nelze.   

8) Příprava dětí na 1. svaté přijímání začne 18. září. 
9) Ve věci doplňkových lavic do kostela Svaté Rodiny zjevně došlo 

k nedorozumění při komunikaci s panem architektem. P. Řehoř ho znovu 
osloví. Koncept stanoviska připraví J. Klápště. 

 
Nové body: 

 
10) Kvůli prudce se zhoršující epidemiologické situaci uvažuje P. Řehoř o 

přesunu nedělních ranních mší od sv. Martina do kostela Svaté Rodiny, 
protože v malém kostele se nachází příliš mnoho lidí v těsném kontaktu. 



11) Úterní mše svaté v kostele sv. Martina jsou zrušeny. 
12) S. Agnela požádala, aby po odchodu S. Zdislavy farnost převzala 

starost o bohoslužebná roucha z kostela sv. Martina. 
13) Sestry boromejky dlouhodobě finančně podporovaly farnost nákupem 

mešního vína, hostií a svíček. Bylo rozhodnuto, že od nynějška bude 
mešní víno a hostie hradit farnost. Objednávku vystaví sestry. 

14) J. Klápště vyjasní s místostarostou Markem záměr obce ohledně 
Svatomartinského průvodu. 

15) P. Řehoř pozve opata Daniela na slavnou mši svatou 08.11.2020 se 
společnou oslavou svátků sv. Karla Boromejského a sv. Martina. 

16) J. Klápště se pokusí dohodnout další přednášku M. O. Váchy. 
 
 

Příští pravidelné zasedání PR připadá na čtvrtek 08.10.2020. 
POZOR – sejdeme se v zákristii u sv. Martina v 19:00 hod. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 


