ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY
dne 13. května 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, J. Klápště
Omluveni: S. M. Agnela, P. Janto

K bodům z minulého zápisu:
1) Nákresy oltáře a ambonu do kostela sv. Martina byly připraveny a budou
předány s žádostí ke schválení.
2) Žádosti o granty na další opravy kostela svatého Martina (plot, nátěr
fasády) byly zamítnuty.
3) P. Řehoř projednal s pí. Plachou (stavební technička pražského
arcibiskupství) další postup potřebný ke schválení pořízení doplňkových
lavic do kostela Svaté Rodiny ze strany arcibiskupství. Je třeba doplnit
závazné stanovisko památkového úřadu (najít minulé nebo požádat o
nové), a potom věc postoupit ke schválení.
4) P. Řehoř dohodnul prohlídku Emauz na 12.06.2021 od 15:00 hod.
Vstupné 60 Kč, snížené 40 Kč. P. Řehoř připraví rezervační formulář na
farních stránkách.
5) M. Šturma zajistil propagační materiály na Noc kostelů dne 28. května.
Pro letošní rok je přihlášen kostel sv. Martina. Předpokládá se otevření
kostela, umožnění prohlídky, případně průběžný jednoduchý výklad:
 Otevření od 20:00
 Do 21:00 možnost zvonění.
 Průběžně podle množství zájemců výklad historie
a architektury kostela sv. Martina.
 Závěr 22:00
Nové body:
6) Přibývá zájem o návrat mší sv. do kostela sv. Martina. P. Řehoř
předpokládá ponechat současný režim (všechny mše sv. u Svaté Rodiny,
u sv. Martina pouze občas v úterý) minimálně do letních prázdnin.

Body on hold (pozastavené):
7) Příležitostné pozvání opata Daniela se odkládá.
8) Pozvání M. O. Váchy s přednáškou se odkládá.

Příští pravidelné zasedání PR připadá na čtvrtek 10.06.2021 od 19:00 hod.
v zákristii u sv. Martina.

Zapsal: J. Klápště

Schválil: P. Ř. Žáček

