
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY 

dne 13. ledna 2022 
 

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) Bod zůstává: P. Řehoř připraví návrh žádosti o závazné stanovisko 

památkářů k instalaci doplňkových lavic do kostela Svaté Rodiny.  
2) Návštěva Strahovského kláštera 08.01.2022 připravená P. Řehořem byla 

hodnocena velmi pozitivně jako velice zdařilá. 
3) P. Řehoř informoval o vzniku dvou synodálních skupin ve farnosti.  

Podrobné informace byly zveřejněny na farních stránkách (vytvoření 
skupinek, doporučený program a průběh).  

4) P. Řehoř očekává cenovou kalkulaci pro předpokládanou opravu plotu 
u kostela sv. Martina od pí. Plaché. 

5) P. Janto zorganizoval Tříkrálovou sbírku. 
 

 
Nové body: 
 

6) P. Řehoř zpřístupní záznamy Biblických hodin a Katechismu na farních 
stránkách. 

7) M. Boukal byl pověřen koordinací služeb varhaníků. 
8) Kvůli přehlednosti konaných a připravovaných akcí bude obnoven 

Pastorační plán farnosti. 
9) Byly projednány reakce z farnosti na neuskutečnění Živého betléma a 

chybějící betlémské světlo ve farnosti.  
a) Živý betlém byl zrušen kvůli epidemické situaci a opatřením 

omezujícím konání veřejných akcí (zejména kontrola očkování a 
omezený počet účastníků).  



b) Opatření betlémského světla pro farnost bude napříště koordinovat 
M. Šturma. 

10) Proběhla diskuze o možnosti  zvýšení počtu přispěvatelů do 
Martinovin. P. Řehoř vyzve farníky na farních stránkách ke psaní 
příspěvků. Mimo to se bude uvažovat o dalších možnostech. 

11) Vzhledem k návratu prvních nedělních mší do kostela sv. Martina 
bude v kostele Svaté Rodiny obnovena služba dveřníků. 

12) Ke dni 17.05.2022 končí mandát stávající Pastorační rady. Proto budou 

připraveny volby nové Pastorační rady. Předpokládaný časový rámec: příprava 

kandidátní listiny (návrhy, výběr) březen/duben, vlastní volby 24.04.2022. 
 
 
Příští zasedání se výjimečně bude konat ve čtvrtek 17.02.2022. 

 
 

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


