
ZÁPIS  Z PASTORAČNÍ  RADY 
ze dne 12. ledna 2012 

 
 

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) „Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností při společném užívání kostela Sv. Rodiny 
v Praze – Řepích“ - z technických důvodů byl podpis odložen;  bude podepsána během letošní 
zimy. 

2) Připomínky ke knize (kronice) M. Duška – novější historii (cca posledních 20 let) zpracoval 
D. Žofák; předloží k prostudování sestrám a radnímu Suchelovi. 

3) Živý betlém – D. Žofák informoval, že pan Pyšl (majitel koní, který již několik let při ŽB 
pomáhá) kritizoval malý rozsah akce a chtěl by více vozit děti na koních přímo u ŽB. Po 
diskuzi se většina radních vyslovila pro uspořádání příštího Živého Betléma na závěr doby 
vánoční ve spojení s Tříkrálovou sbírkou. 

4) Reklamní tabule veterinární kliniky u kostela sv. Martina – P.D. Janáček odeslal majitelům 
budovy dopis s našimi výhradami k umístění tabule. Dopis zatím zůstává bez odezvy. 

5) Cenově výhodnější tarify mobilních telefonů přes rámcovou smlouvu ČBK pro pana faráře a 
pastoračního asistenta se nepodařilo zatím zavést. Úkol trvá. Zajišťuje P. Daniel. 

6) PR projednala přesun mší svatých u Sv. Rodiny v pondělí a ve středu z 16 h na 18 h. 
S ohledem na denní řád klientů Domova sv. Karla Boromejského a vzhledem k faktu, že u sv. 
Martina je účast na mších v 18 hod. také minimální, zůstává program bohoslužeb u Sv. 
Rodiny nezměněn. 

7) Radní Suchel upozornil  na nedostatek informací o kostele Sv. Rodiny; navrhuje dát alespoň 
do nástěnky nápis „Kostel Sv. Rodiny“. Z diskuze vyplynulo, že by bylo nejlepší umístit u 
vstupu do kostela, kromě stávající pastoračně-evangelizační nástěnky, také nástěnku 
informačně-historickou s informacemi o kostele Sv. Rodiny, křížové cestě a Kongregaci 
sester. S.M. Amáta projedná se S.M. Amideou a Marií Svobodovou možnost vytištění 
informačních letáčků. 

8) Radní Klápště připomněl nutnost včas oslovit Maxe Kašparů ohledně slíbené přednášky – 
duchovní obnovy. P.D. Janáček bude přednášejícího kontaktovat ohledně termínu a formě 
návštěvy v naší farnosti. 

9) Dětská mše – k tématu proběhla široká diskuze. P.D. Janáček shrnul, že je nutná pečlivá 
příprava s konkrétními dětmi a rodiči tak, aby děti nebyly jen konzumenty ale aktivními 
účastníky. Vzhledem k tomu je možno mít takovouto mši max. jednou za měsíc, např. ve 
spojení s „kytarovkou“. David Žofák se pokusí dát dohromady skupinku zájemců. 

10) MUDr. Svatošová informovala, že kurzy Alfa zatím nebudou a že je v přípravě kurz Beta. 
11) Povedený rozhovor P.D. Janáčka pro Zličínské listy bude přetištěn v MN. 
12) Příští zasedání PR se uskuteční dne 9.2. 2012 ve 20:00 h. v klubu DCB. 
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