
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY 
dne 16. října 2014 

 
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, S.M. Amata, P. Kuželová, H. Kučerová, P. Suchel, F. Slavík,  
      F. Kucharský, J. Klápště 

Omluvena: M. Svatošová 
Host: D. Dvořáková 
 
K bodům z minulého zápisu: 
 

1. Byly zahájeny sobotní sbírky, formulář určený k zapisování vybrané částky 
bude vytištěn. 

2. Byla diskutována otázka účtu farní charity. P. Janto navrhnul řešení, jak 
skloubit aktivity farnosti a farní charity bez nutnosti zřizovat pro charitu 
samostatný účet. 

3. Svatomartinský průvod se bude konat 11.11.2014, začátek v 17:15 v kostele 
Sv. Rodiny, 17:40 po odjezdu autobusů odchod průvodu ke kostelu sv. 
Martina, příchod v 18:00, prohlídka kostela a rozdání preclíků o obrázků sv. 
Martina, P. Suchel otevře kostel a zapne zvony, v 18:30 se přepokládá 
ohňostroj před obecním úřadem. 

4. K přípravě průvodu: P. Daniel a P. Suchel osloví místní úřad kvůli programu 
a jeho koordinaci, F. Slavík zajistí oblečení a domluví příjezd koní s panem 
Hrdinou, S. Amata domluví s pí. Erikou Řezníčkovou napečení preclíků. P. 
Janto obstará plakátek od D. Žofáka, P. Kuželová ho vytiskne a rozdá do 
školek a škol. 

5. F. Slavík informoval, že pan Koutecký, který zapůjčuje oblečení pro sv. 
Martina, má zájem uspořádat výstavu svých obrazů malovaných na sametu. 
S. Amata ověří možnosti vhodných prostor v klášteře. 

6. Jak bylo domluveno na minulém zasedání, společná farní oslava svátků sv. 
Karla Boromejského a sv. Martina proběhne v neděli 09.11.2014 při 
slavnostní mši od 09:00 v kostele Sv. Rodiny. 

7. V. Polák připraví návrh časů konání modlitby sv. růžence v kostele sv. 
Martina ve smyslu diskuze na minulém zasedání PR, aby bylo možné 
informovat farnost o této aktivitě.  

8. V této souvislosti zmínila S. Amata velmi malou účast na modlitbách sv. 
růžence u Sv. Rodiny. Do budoucna bude zváženo, zda tyto modlitby 
v růžencových měsících nadále pořádat. 

 



Nové body: 
 

9. S. Amata dále vyslovila návrh posunout začátek středeční mše svaté na 18:00 
hod. Z rozhodnutí P. Daniela se začátek posouvat zatím nebude. 

10.  P. Daniel informoval, že O. Macharáček je na základě výzvy ochoten věnovat 
se přípravě a vydávání Martinovin, chce však pomoci alespoň s kontrolou 
obsahu. K dalšímu projednání bude přizván na příští zasedání PR. 

11.  Na webových stránkách farnosti byly aktualizovány základní kontakty 
(telefon, e-mail). Je ještě třena zrušit zastaralé informace ohledně aktivit a 
příprav (křest, biřmování…). Věcný obsah navrhne P. Daniel, aktualizaci 
následně dohodne J. Klápště s F. Worschem. 

12.  J. Klápště podal další průběžnou informaci o přípravě Evropského setkání 
mládeže pořádaném komunitou  Taizé na přelomu roku v Praze. Informační 
návštěva dobrovolnice první víkend v říjnu proběhala dobře, S. Amata jim 
poskytla ubytování a stravování v klášteře. M. Boukal sestavil sbor pro 
doprovod sobotní modlitby. Do přípravného týmu se zapojili další farníci.  S. 
Konsoláta navrhla řadu míst pro setkávání skupinek v areálu kláštera. 

13.  Farní výlet organizovaný H. Kučerovou proběhl velice úspěšně a ke 
spokojenosti účastníků, přestože kvůli časovému skluzu musel být program 
zkrácen. 

14.  Program na následující období: 
23.10. začne opět pořádání biblických hodin od 19:30 v klubu 
1.11. Sv. všech svatých – mše jako obvykle v sobotu v 18:00 
2.11. Dušiček – ranní mše sv. u sv. Martina nebude, v 18:00 mše sv. na 
hřbitově sester 
4.11. Sv. Karla Boromejského – mše sv. v 18:00 u Sv. Rodiny 
9.11. slavnostní farní kafe 
16.11. bude sloužit mši sv. generální vikář M. Slavík (závěr vizitace), po mši 
setkání s PR 
18.11. setkání nad tématem 
23.11. slavnost Krista Krále 
13.12. adventní duchovní obnova, předběžně od 15:30 první promluva  
(P. Bartoloměj), možnosti svátosti smíření, při mši od 18:00 druhá promluva 
15.12. od 16:00 zpovědní den farnosti 
 

 
Příští pravidelné zasedání PR se bude konat ve čtvrtek 13.11. 2014 ve 20:00. 
 
 
Zapsal: J. Klápště  


