ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY
dne 17. února 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, S. M. Agnela, H. Kučerová, M. Šturma, P. Janto,
J. Klápště
Omluvena: P. Kuželová

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) V sobotu 05.03.2022 bude po mši v kostele Svaté Rodiny schůzka
synodálních skupin z farnosti.
3) P. Řehoř nadále očekává cenovou kalkulaci pro předpokládanou opravu
plotu u kostela sv. Martina od pí. Plaché. Přes urgence se nepodařilo získat.
4) Záznamy Biblických hodin a Katechismu budou ve spolupráci s L. Jurigou
zpřístupněny na farních stránkách.
5) M. Boukal převzal koordinaci služeb varhaníků. Snahou P. Řehoře je docílit
zapojení čtyř varhaníků (P. Suchel, J. Kalfus, I. Hoskovcová, M. Boukal).
6) Byl zpracován Pastorační plán farnosti na rok 2022. Dostupný je na farních
stránkách.
7) V sobotu 19. 03. 2022 od 09:00 do 14:30 se bude konat Duchovní obnova
farnosti (na Strahově kvůli zázemí, P. Bonaventura OFM Cap). Na akci je
potřeba se přihlásit.
8) Pokračovala diskuze o vytvoření týmu přispěvatelů do Martinovin. Zatím se
nenašel dostatek lidí, kteří by se zapojili do příprav. Bude pokračovat.
9) Byla podrobně probrána příprava voleb do nové Pastorační rady.
a) P. Řehoř ustaví tříčlenná volební komisi
b) od 06.03. do 27.03.2022 budou přijímány písemné návrhy kandidátů do
Pastorační rady
c) po vyžádání souhlasu s kandidaturou bude sestavena kandidátní listina
d) 03.04.2022 bude zveřejněn seznam kandidátů
e) volby proběhnou 24.04.2022 po mši u sv. Martina a po mši u Svaté
Rodiny. Volit se budou 3 členové.
f) 01.05.2022 budou vyhlášeny výsledky voleb

g) 15.05.2022 při mši u Svaté Rodiny budou členové nové Pastorační rady
uvedeni do funkce
h) 20.05.2022 se bude konat ustavující zasedání nové Pastorační rady
Nové body:
M. Šturma zaregistruje oba kostely do akce Noc kostelů.
10)
11) J. Klápště pozve M. O. Váchu s další přednáškou do farnosti. Kvůli
dalším aktivitám je omezení na pondělky a úterky.
12) P. Řehoř pozve do farnosti V. Kodeta s přednáškou. Časově zaměřeno na
druhé pololetí.
13) V pátek 04.03.2022 v 16:45 v kostele Svaté Rodiny začne příprava dětí
na 1. svaté přijímání.
14) P. Řehoř informoval o připravovaném semináři „Život v Duchu podle
Sieverse“. Na seminář je třeba se přihlásit, podmínkou je věnovat 20 minut
času denně. Předpokládá se trvání po dobu 12 večerů od 24.03 do
09.06.2022. Seminář bude zakončen bohoslužbou rozeslání.
15) P. Řehoř informoval o probíhajících diskuzích na téma varhany v kostele
Svaté Rodiny (J. Kalfus, Š. Svoboda, organolog). Stávající varhany jsou
dlouhodobě v nedobrém stavu a investovat do opravy se nevyplácí viz více
let staré odborné posudky. Jednou z možností by bylo získat použité
varhany. Š. Svoboda připraví investiční záměr, do kterého je třeba
zapracovat parametry kůru. Projekt musí být projednán s arcibiskupstvím.
16) P. Janto upozornil na potřebu vyjasnit otázku právní ochrany
a odpovědnosti dobrovolníků, kteří vedou děti při různých farních
aktivitách, například pro případ úrazu a podobně.
17) S. Agnela informovala o připravovaném Celostátním setkání mládeže
s doporučením zapracovat do programů ve farnosti. Na akci bude
upozorněno v ohláškách.
18) S. Agnela informovala o možnosti doprovázení vysokoškoláků ze strany
řeholníků, které bude probíhat v postní době.

Příští pravidelné zasedání PR připadá na čtvrtek 10.03.2022.

Zapsal: J. Klápště

Schválil: P. Ř. Žáček

