ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY
ze dne 7. listopadu 2013
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.

Přítomni: P. D. Janáček, SM Amata, P. Kuželová, H. Kučerová, P. Suchel, F. Slavík,
P. Janto, D. Žofák, J. Klápště
Omluveni: M. Svatošová, F. Kucharský

1. P. D. Janáček a J. Klápště zkontrolovali smlouvu o dodávce energií a dohodu
o společném užívání kostela Sv. Rodiny. Připomínky byly předány S. Marcele,
která svolá další schůzku.
2. SM Amata ověřila možnost odvozu trávy od sv. Martina na kompost na
zahradě Domova s výsledkem, že to není možné. J. Klápště zjistí, zda lze
objednat biopopelnici pro farnost a pokud ano, bude na jaře objednána.
3. Problém zdánlivého nedostatku zpěvníků je vyřešen, po jejich vracení do
předsíně je počet dostatečný.
4. Je třeba zahájit, případně obnovit uveřejňování informací na nástěnkách u
obou kostelů podle projednání na PR z října. Zajistí D. Žofák.
5. J. Klápště bude umisťovat fotografie z příležitostných akcí farnosti na farní
internetové stránky. K tomu mu D. Žofák předá přístupová hesla.
6. Hledá se nový správce farních stránek. D. Žofák osloví F. Worsche.
7. Živý Betlém se bude konat 05.01.2014, průvod vyjde v 16:00 z Blatin,
následně bude pokračovat program na zahradě kláštera přibližně od 16:20.
Padl předběžný návrh na Sv. Rodinu: Dubovi. Osloví je P. D. Janáček,
případně D. Žofák, který rovněž dojedná s p. Hrdinou zajištění tří králů na
koních.
8. Svatomartinský průvod začne 11.11.2013 v 17:00 v kostele Sv. Rodiny
promluvou a bohoslužbou slova pro děti, následně půjde průvod ke kostelu sv.
Martina, kde bude pokračovat program s „orlojem“ světců.
9. Bylo upřesněno udělení Řádu sv. Martina v roce 2013 (vedení DCB a
komunita sester Boromejek).
10. Svátost biřmování udělí biskup V. Malý 24.11.2013 při mši sv. od 09:00
v kostele Svaté Rodiny. Následovat bude setkání v jídelně s pohoštěním,
které by měli zajistit především biřmovanci po dohodě s H. Kučerovou.
11. Adventní duchovní obnova se bude konat 14.12.2013 od 16:00, P. D. Janáček
osloví P. J. Berku.

12.
13.
14.
15.

Zpovědní den farnosti bude 18.12.2013 od 16:00 v kostele Sv. Rodiny.
O adventních nedělích od 18:30 se přepokládá modlitba nešpor s meditacemi.
D. Žofák aktualizuje a vydá nový farní adresář s telefonním seznamem.
V Řepské 17 bude uveřejněn vánoční program bohoslužeb:
24.12.2013 16:00 Bohoslužba s dětmi, zpěv koled
25.12.2013 00:00 Půlnoční
09:00 Boží hod - mše
18:00 Nešpory
26.12.2013 09:00 Sv. Štěpán - mše
31.12.2013 18:00 Mše s poděkováním za uplynulý rok
01.01.2014 09:00 Matky Boží Panny Marie/Nový rok - mše

16. P. Suchel informoval o tom, že byly naladěny varhany v kostele sv. Martina.

Poznámka zapisovatele: připomínám, že mám mnoho svědků na to, že jsem
souhlasil s tím pokusit se psát zápisy do prázdnin:) To jenom, aby se včas
připravoval někdo další:)

Příští zasedání PR se bude konat 12.12.2013 ve 20:00

Zapsal: J. Klápště

