
Z Á P I S 
z pastorační rady ze dne 11. února 2010 

 
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. 
 
Pořad jednání: 

1. Trvající úkoly z minula: 
Dohoda o užívání prostor v DCB: SM. Amidea – pracuje na dohodě; ta bude zaslána 
naší farnosti k připomínkování, úkol trvá. 

2. PR zjišťuje všechna jména držitelů Řádu sv. Martina, pí. Dražilová se pokusí zajistit 
chybějící informace 

3. Nový telefonní seznam farníků vč. elektronických adres – akce probíhá. Ukončení 
sběru dat bude v polovině února. Potom budou zpracovány do tabulky J. Veselým a 
předány do tisku a k distribuci. 

4. Kurz Alfa dále probíhá za nevídaného zájmu farníků. 
5. Ještě k půlnoční mši sv. dne 25.12.2009. Zajištění klidného průběhu by napříště 

pomohlo posílení služby ve vstupu do kostela Sv. Rodiny pořadateli s označením. 
Také proběhla diskuse o vstupu a času otevření kostela před mší sv. 

6. Postní doba a Velikonoce: 
- Pátky po mši (přibližná doba 18:40)- křížová cesta 
- Neděle v 18.00 nešpory s obrazovou meditací Bude též sděleno v MN. Zajistí:    
D. Žofák. 

7. V den svátku Panny Marie Lurdské 11.2. bude napříště udělována svátost nemocných, 
letos to bude 26. 3. při mši svaté. 

8. PR požaduje po Ekon. radě předložení Výroční zprávy farnosti 2009 včetně 
položkového seznamu příjmů a nákladů, termín zpracování do konce března t.r. 

9. Sbírka na pomoc obětem na HAITI – bylo darováno 38 tis. Kč, zaplať Pán Bůh všem 
dárcům. 

10. Shání se další nástěnkář(ka) pro vnitřní prostory předsíně Sv. Rodiny - zájemci se 
mohou hlásit u D. Žofáka. Bude se opět konat jarní brigáda na úklid exteriéru i 
interiéru kostela sv. Martina. Z návrhu S.Amáty doplnit zprávu o informace, co 
financují sestry, vzešel konečný návrh Filipa Slavíka, aby na toto téma byl uveřejněn 
článek v Martinovinách, protože se jedná o jiné finance než farní. 

 
Příští pastorační rada se uskuteční ve čtvrtek 11. března 2010 od 20 hodin v klubu DCB. 


