ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY
dne 08. dubna 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, S. M. Agnela , H. Kučerová, M. Šturma, P. Janto,
J. Klápště
Nepřítomna: P. Kuželová
Jednání se uskutečnilo prostřednictvím videokonference.

K bodům z minulého zápisu:
Příprava oltáře a ambonu do kostela sv. Martina nadále pokračuje.
P. Řehoř podal žádost o grant na další opravy kostela svatého Martina.
Tříkrálová on-line sbírka pokračuje až do 30. dubna 2021.
P. Řehoř projedná s pí. Plachou (stavební technička pražského
arcibiskupství) další postup potřebný ke schválení pořízení doplňkových
lavic do kostela Svaté Rodiny ze strany arcibiskupství.
5) Zejména při hlavní mši v 09:00 hod. na svátek Zmrtvýchvstání Páně
došlo opět ke značnému překroční limitu povolených účastníků. Proto se
napříště předpokládá, že v případě mší, u kterých lze očekávat vyšší
počty účastníků, bude prováděna kontrola přihlášených.
6) PR děkuje P. Řehořovi za výbornou přípravu obřadů a nasazení během
Velikonoc.
7) P. Řehoř projedná s paní Klárou Šimandlovou možnost uskutečnit
odloženou prohlídku Emauz v červnu.

1)
2)
3)
4)

Nové body:
8) Letošní Noc kostelů se bude konat 28. května. P. Řehoř přihlásil kostel
sv. Martina. Organizovaný program, při kterém lidi zůstávají delší dobu
pohromadě v kostele, se kvůli epidemické situaci připravovat nebude.
Předpokládá se otevření kostela, umožnění prohlídky, případně
průběžný jednoduchý výklad. M. Šturma se pokusí zajistit propagační
materiály.

9) Májové pobožnosti v květnu se budou konat všední dny po mši.

Body on hold (pozastavené):
10)
11)

Příležitostné pozvání opata Daniela se odkládá.
Pozvání M. O. Váchy s přednáškou se odkládá.

Příští zasedání PR se mimořádně uskuteční ve čtvrtek 06.05.2021.
V případě on-line setkání začátek v 18:45 hod.
V případě osobního setkání začátek v 19:00 hod.

Zapsal: J. Klápště

Schválil: P. Ř. Žáček

