
ZÁPIS  Z PASTORAČNÍ  RADY 
ze dne 8. prosince 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. Klápště připomněl, že na podzim uplynulo deset let od příchodu P. Daniela do naší farnosti. 
PR děkuje P. Danielovi za jeho dosavadní působení.  

2) „Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností při společném užívání kostela Sv. Rodiny 
v Praze – Řepích“  - vzhledem k nepřítomnosti S.M. Konsoláty se tento bod (bod 1 zápisu 
z 12.05.2011) odkládá na příště. 

3) Připravovaná kniha - kronika farnosti: P. Suchel do ní doplní historická fakta z počátku 
vzniku farnosti.  

4) Svatomartinský průvod: PR vyjadřuje poděkování všem, kteří se na přípravě a realizaci 
podíleli. 

5) Živý betlém: Bude se konat ve čtvrtek 22. 12. od 16 hod. Od KS Blatiny vyjde průvod Tří 
králů směrem k ŽB, který bude na zahradě sester boromejek. Ten den bude zrušena mše svatá 
v 18 hodin u sv. Martina a bude pouze v 6 hodin v kapli sester. Zatím zdárně probíhá 
příprava. Na přípravu exteriéru na zahradě je třeba sehnat ještě několik dobrovolníků 
(koordinace J. Klápště) 

6) Tabule u sv. Martina: je již zformulován dopis, žádost o přezkoumání nevhodné instalace info 
tabule na zdi na zahradě u sv. Marina, který P. Daniel odešle na OÚ Řepy. 

7) Mobilní telefony pana faráře a pastoračního asistenta mohou mít výhodný tarif přes rámcovou 
smlouvu ČBK. P. Daniel zajišťuje převod na nový tarif. 

8) Zpovědní den v adventní době - středa 21. 12. od 16 hod. 
9) V pátek 30. 12. - patrocinium našeho kostela. Slavnost Sv. Rodiny - v 18 hod. 
10) J. Klápště navrhuje doplnit dobrovolníky z řad farníků, kteří budou ochotni pomoci 

s uklidňováním návštěvníků rušících průběh půlnoční mše sv. zejména v zadní části kostela. 
11) Byl stanoven pořad bohoslužeb a slavností o Vánocích 2012. 
12) Kurz Alfa: byl zdárně zakončen ve středu 7. 12. Hledá se cesta, jak pokračovat dále. 

 
Příští jednání PR bude 12. 1. 2012.  
 


