
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY 

dne 14. ledna 2021 
 

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, M. Šturma, P. Janto,  
J. Klápště 
Omluvena: S. M. Agnela  
 

Vzhledem k mimořádným opatřením se jednání uskutečnilo prostřednictvím 

videokonference. 

 
K bodům z minulého zápisu: 
 
1) Na přípravě oltáře a ambonu do kostela sv. Martina se nadále pracuje. 

Za návrh byla proplacena částka 10 tis. Kč. Předpokládá se realizace 
během tohoto roku.  

2) Příprava přenosů z kostela Svaté Rodiny pokračuje. Internetové 
připojení je zřízeno, budou svolány zainteresované strany, je přislíbeno 
zapůjčení kamery na vyzkoušení, audio bude připojeno na stávající 
ozvučení kostela. Iniciativu přebírá IT DCB (pan Jakub Carva). 

3) Oprava fasády kostela sv. Martina byla dokončena a je uhrazena. Drobné 
opravy budou provedeny v době příznivých povětrnostních podmínek.  

4) V rámci programu „Křesťanské Vánoce“ si betlém v kostele sv. Martina 
prohlédl velký počet zájemců, akce se velmi vydařila. 

5) Zpovědní den farnosti proběhl i přes epidemiologická opatření za velkého 
zájmu farníků. 

6) Protože nebylo možné provést klasickou Tříkrálovou sbírku, předá 
P. Janto drobné pozornosti (kalendáře) do kostela Svaté Rodiny. 

7) Doplňkové lavice do kostela Svaté Rodiny budou detailně proměřeny 
a následně se přistoupí k aktualizaci objednávky. 

 
Nové body: 
 
8) Jana Zdeňková předala PR námět na ozvučení venkovního bočního 

prostoru vedle kostela Svaté Rodiny během sloužení nedělních mší, aby 



se zvýšil počet možných účastníků na mši. Vzhledem k připravovanému 
videopřenosu, těžko odhadnutelném zájmu ze strany farníků, dalším 
pořizovacím nákladům a ne zcela jednoduché technické realizaci se PR 
po diskuzi k tomuto návrhu nepřiklonila. 

9) P. Řehoř upozornil na instrukci arcibiskupství k Popeleční středě, 
připadající na 17.02.2021, a na doporučený způsob udílení popelce. 

10) Po mši na Popeleční středu bude umožněno přijmout popelec a svaté 
přijímání farníkům, kteří se kvůli omezením na mši nedostanou. 

11) P. Řehoř ruší možnost přijmout svaté přijímání po mši ve všední dny, 
protože není farníky využívána.  

12) O nedělích zůstává nadále možnost přijmout svaté příjímání po mši 
až do 10:30 hod.  

13) V kostele svatého Martina bude jednou za dva týdny v úterý sloužena 
mše svatá pro povolený počet účastníků. V momentální situaci jsou to 
pouze 4 lidé. Obsazení prostřednictvím rezervačního formuláře. 

 
Body on hold (pozastavené): 
 
14) Prohlídka Emauz se odkládá předběžně na jaro.  
15) Příležitostné pozvání opata Daniela se odkládá. 
16) Pozvání M. O. Váchy s přednáškou se odkládá. 

 
 
 

Příští pravidelné zasedání PR připadá na čtvrtek 11.02.2021 v 19:00 hod.  
 
 

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

 
 
 
 
 
 


