ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY
dne 04. listopadu 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

K bodům z minulého zápisu:
1) Pí. Plachá z arcibiskupství připraví návrh žádosti o závazné stanovisko
památkářů k instalaci doplňkových lavic do kostela Svaté Rodiny.
Vlastní žádost pak musí podat sestry Boromejky.
2) Opat P. Daniel se omluvil kvůli konfliktu termínů a zrušil návštěvu
farnosti plánovanou na 07.11.2021. Bude dohodnut náhradní termín,
přepokládá se během adventu.
3) Plánovaná přednáška M. O. Váchy „O evangelizaci“ se uskuteční ve
středu 10.11.2021 od 19:00 hod. v kostele Svaté Rodiny.
4) P. Řehoř navštívil sestry Karmelitky v Drastech. Na základě osobního
posouzení došel k závěru, že situace zatím pro výlet farnosti není zralá.
5) Modlitba růžence o sobotách přede mší svatou v kostele Svaté Rodiny
bude pokračovat i nadále.
6) Byl definitivně dohodnut průběh oslav svátku svatého Martina a
Svatomartinského průvodu dne 11.11.2021:
a) začátek v 17:00 hod., kostel Svaté Rodiny
b) krátký program hlavně pro děti v kostele (uvítání, o svatém Martinu,
zpěv, zapálení svíček – P. Řehoř)
c) průvod od kostela Svaté Rodiny ke kostelu sv. Martina v čele se
svatým Martinem na koni (F. Slavík domluví koně s p. Hrdinou a
vypůjčí obvyklé kostýmy)
d) svatý Martin se ukáže ve věži a rozetne plášť (zorganizuje M. Šturma)
e) vystoupení u kostela sv. Martina (zpěv sboru – M. Boukal). Ozvučení
dohodne J. Klápště s místostarostou p. Markem.
f) pan Janto zajistí zapálení živého ohně u kostela sv. Martina.
g) od 18:30 slavnostní svatomartinská mše v kostele sv. Martina

7) Jako další farní pouť navrhuje ještě jednou návštěvu Strahovského
kláštera, tentokrát se zaměřením na prohlídku baziliky a dalších prostor,
doplněnou o návštěvu pivovaru. Termín bude dohodnut později.
8) P. Janto bude aktualizovat informace o činnosti farní charity na
internetových stránkách farnosti.

Nové body:
9)

O adventních sobotách se budou od 06:30 hod. v kostele Svaté Rodiny
konat roráty.
10) P. Řehoř navrhuje přemýšlet o způsobu zapojení se do synodálního
procesu, který zahájil papež František.

Příští pravidelné zasedání PR připadá na čtvrtek 09.12.2021.

Zapsal: J. Klápště

Schválil: P. Ř. Žáček

