
Z Á P I S 
z pastorační rady ze dne 10. března 2011 

 
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. 
 

1. J. Veselý odstoupil na vlastní žádost z PR. Na základě rozhodnutí předsedy PR uvolněné místo nebude 
obsazeno novým členem. 

1. Psaním zápisů z jednání PR byl na další období jednomyslně pověřen F. Slavík. 
2. „Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností při společném užívání kostela Sv. Rodiny v Praze – 

Řepích“ bude bez výhrad podepsána. Jedná se o trojdohodu mezi Farností sv. Martina, Kongregací 
sester (majitel kostela) 

3. a Domovem sv. Karla Boromejského (provozovatel), která byla mnoho let v jednání. 
4. Komunita sester zajistila mikrofon na kůr kostela Sv. Rodiny a dává ho darem farnosti. SM Konsoláta 

informovala, že šum v ozvučení bude odstraněn výměnou zastaralých zesilovačů v celém areálu 
Domova sv. Karla Boromejského. 

5. Odpověď Vávrům na jejich dopis byla schválena a P. Janáček ji odešle. 
6. Radní Žofák informoval o kronice naší farnosti. Vyjádřil názor, že posledních 15 let historie by se mělo 

ještě přepracovat s ohledem k současnému složení osob a událostí ve farnosti. Navrhl také, aby se 
novodobá historie farnosti zachytila v kronice více obrazem - fotografiemi. S kronikou se také seznámil 
radní Suchel a navrhuje ji doplnit srovnávacími fotografiemi (minulost – současnost). Pasáže kroniky 
týkající se Domova sv. Karla Boromejského a Kongregace sester si ještě prostuduje SM Konsoláta. 
Tyto pasáže by měly být v souladu s kronikou Domova sv. Karla Boromejského. 

7. Farní výlet se uskuteční 14. května 2011 a plánujeme návštěvu Milevska, Sepekova a Svaté Hory 
(Příbram). Program bude upřesněn. Dopravu a organizaci zajišťuje radní Kučerová ve spolupráci s P. 
Janáčkem. 

8. Sestry pojedou osobními auty na pouť do Slavkovic na Moravě (připomenout si myšlenku Božího 
milosrdenství) a vyzvou farníky, ať se přidají. 

9. Na Bílou neděli 1. května bude u Sv. Rodiny 1. sv. přijímání. Bude to „kytarovka“ ; domluví P. Janáček 
s Karlem Majerem. 

10. Radní Žofák informoval o záměru uspořádat fotografickou soutěž OKNOFEST s tím, že snímky by pak 
byly vystaveny v jídelně kláštera. Je domluveno, že až snímky budou hotové, domluví se termín 
výstavy. 

11. P. Janáček dal ke zvážení účast na akci „Noc kostelů“, která se uskuteční dne 27. 5. 2011. Jednalo by se 
o kostel sv. Martina. Bylo by potřeba vytvořit vlastní program a zajistit propagaci (Řepská sedmnáctka– 
uzávěrka 10. 4. 2011). Radní Žofák zajistí informace o této akci a bude informovat ostatní členy PR. 

12. Radní Suchel doporučuje navázat užší spolupráci s redakcí Řipské sedmnáctky. SM. Konzoláta 
navrhuje, že P. Janáček by do ní mohl psát sváteční slovo. 

13. Velikonoční program 2011: výběr událostí (ostatní jsou v MN na str. č. 2)  
- P. Jan Franze bude udělovat pacientům Domova svátost nemocných v sobotu před Květnou 

nedělí, 16. dubna ve 14 hodin. Podle počtu přihlášených bude upřesněno místo. Farníci, kteří 
mají zájem připojit se a budou předem připraveni (svátostí smíření) a splňují podmínky pro 
přijetí této svátosti, se mohou včas přihlásit u s. Konsoláty. 

- Pondělí velikonoční, 25. dubna, 9:00 mše sv. a v 18 hod. velikonoční koncert Břevnovského 
chrámového sboru v našem kostele. 

14. Výtěžek z „postní kasičky“ bude předán Domovu sv. Karla Boromejského 
15. Radní Suchel požádal radního Žofáka o informace ohledně Tříkrálové sbírky a konkrétním využití takto 

získaných prostředků. 
16. Příští jednání PR se uskuteční 14. dubna 2011 v klubu DCB. 


