ZÁPIS
z pastorační rady ze dne 13. října 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. Na základě doporučení Ekonomické rady farnosti (ER) bude provedeno:
a) Internetové spojení a mobilní tarify 300 budou objednány dle nabídky T Mobil
pro ČBK (další operátoři nabídky nezaslali), pevné linky farnosti budou
zrušeny, zajistí P. Daniel do konce října.
b) Tarif elektřiny PRE v bytě faráře bude převeden na typ Bonus, zajistí P. Daniel
a J.Veselý do konce října.
c) Zřízení (oddělení) účtů farnosti včetně e-banking, provede P. Daniel za
podpory ER co nejdříve.
d) Odměny za práci P. Suchela a Š. Petrové rozhodne P. Daniel a sdělí je na příští
PR.
2. Trvající úkoly z minula:
a) Dohoda o užívání prostor kostela a smlouva o úhradě energií – oba dokumenty
jsou nyní na Arcibiskupství pražském k vyjádření.
b) Jména zjištěných držitelů Řádu sv. Martina zapsal P. Daniel do Kroniky
farnosti.
3. Š. Petrová upozornila na stávající pojistku kostela sv. Martina, PR rozhodla o jejím
zaplacení na další rok a zároveň P. Daniel požádal zástupce ER J. Klápště o
projednání, výběr a nastavení pojistky příští.
4. Farní výlet do Prachatic 9. října se opravdu vydařil i díky H. Kučerové a PR jí děkuje
za velmi dobrou organizaci celé akce.
5. Martinský průvod - 11. 11. 2010 – byla detailně projednána jeho organizace.
6. Kandidátem na Řád sv. Martina pro tento rok byl navržen pan Karel Majer, bude
osloven P. Danielem.
7. Přehled obřadů a bohoslužeb – Všech svatých, sv. Karel Boromejský, sv. Martin, bude
uveřejněn v MN.
8. SM. Amata tlumočila prosby SM. Konsoláty:
a) Prosím o to, aby se žádosti o využití prostor v Domově ze strany farníků
plánovaly a oznamovaly předem včas.
b) Protože zesilovací aparatura už má několik let odslouženo a je potřeba ji
opravovat, farnost ji používá mnohem častěji než Domov, dále vzhledem k
tomu, že Domov musí vynaložit intenzívní snahu o šetření, žádám pastorační
radu, aby si naplánovala nákup vlastní aparatury pro potřeby farnosti.
c) Při veškeré vstřícnosti Domova a farnosti navzájem dovoluji připomenout, že
nelze míchat dohromady povinnosti a kompetence.
Příští pastorační rada se uskuteční ve čtvrtek 11. listopadu 2010 od 20 hodin v klubu DCB.

