
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY 
dne 11. prosince 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 
Hosté: D. Dvořáková, O. Macharáček 
 
 
K bodům z minulého zápisu: 
 

1. Byla široce diskutována příprava a vydávání Martinovin, k čemuž se aktivně 
přihlásil O. Macharáček. Podle P. Daniela je potřeba vytvořit redakční radu 
kontrolující MN před vydáním, aby se předešlo chybám v MN. Gramaticky a 
stylisticky bude obsah kontrolovat Z. Špůrová, teologickou správnost P. 
Daniel. Dále by bylo vhodné sehnat tým spolupracovníků píšících články. 
Obsahem MN by měl být termínový kalendář farnosti, aktuální informace 
k probíhajícím akcím ve farnosti a DCB , články dle zapojení přispěvatelů 
apod. Zápisy z jednání PR se v MN otiskovat nebudou, protože jsou přístupné 
na farních stránkách. P. Daniel i další považují za žádoucí, aby se přípravě 
věnovalo více lidí. K posouzení návrhu před prvním vydáním se uskuteční 
samostatná schůzka, navržený termín pátek 19.12.2014 po mši sv. 

2. Na základě předem předaného požadavku M. Svatošové byla v souvislosti 
s kurzem Alfa projednána příprava dospělých k přijetí svátosti křtu. P. 
Daniel vysvětlil, že se nejedná jenom o „nastudování“ katechismu, ale taky o 
to, zapojit se i životem, aby si člověk zvykl na pravidelné chození do kostela a 
sžíval se se společenstvím. K tomu doporučuje kromě mší svatých účastnit se 
probíhajících aktivit ve farnosti, jako jsou např. biblické hodiny, setkání nad 
tématy, případně úterní modlení. Vlastní výuku je třeba si osobně dohodnout 
s P. Danielem. 

3. Modlitba sv. růžence iniciovaná V. Polákem se koná vždy ve čtvrtek od 17:15 
v kostele sv. Martina. Vzhledem k dosavadní malé účasti lze případně zvolit 
vhodnější čas. 

4. Pokračovala diskuze o Internetových stránkách farnosti. Diskuze není 
uzavřena, protože přizvaný správce farních stránek F. Worsch se na jednání 
nedostavil. Je třeba zajistit aktuálnost stránek. 



Nové body: 
 

5. S. Amata ověří se S. Amideou, jestli pokračuje obnova maleb v kostele Sv. 
Rodiny (akce Podpořte svého anděla). 

6. J. Klápště informoval o přípravách setkání Taizé. Příjezd poutníků 29.12., 
dopolední program ve farnosti bude 30.12., 31.12. a 02.01. Na Nový rok je 
třeba počítat s účastí poutníků na mši v kostele Sv. Rodiny. Mimoto 31.12. od 
23:00 do 24:00 budou probíhat modlitby za mír. Zatím nebyla místním 
úřadem potvrzena možnost využití školy pro National Festival o půlnoci 
31.12. 

7. Živý Betlém se bude konat v neděli 04.01.2015 od 16:30 na klášterní zahradě. 
P. Kuželová zařídí tisk a roznesení plakátků. Přípravu exteriéru na zahradě 
bude koordinovat J. Klápště, pomoc přislíbili O. Macharáček, F. Kucharský, 
F. Slavík, P. Janto. Chvojí dodají P. Daniel a P. Kuželová.  

8. V souvislosti s případem K. Dražilové P. Daniel vysvětlil, že podmínky pro 
vykonávání liturgických služeb u oltáře (lektoři, ministranti, podávání sv. 
přijímání…) a požadavky na jejich vykonavatele určuje místní ordinář 
(diecézní biskup) a nikoli farář. Jedná se o delegované služby.  

9. Od 09.01. bude instalována výstava maleb na sametu pana Kouteckého, který 
zapůjčuje rekvizity pro svatomartinský průvod. Výstavu domluvil F. Slavík. 
Farní kafe spojené s vernisáží výstavy bude 11.01. v jídelně. 

10.  S. Amata navrhla uveřejnit do MN výzvu farníkům, aby se snažili více si 
všímat nemocných, opuštěných a potřebných ve farnosti a hledali možnosti, 
jak jim vhodně pomoci. 

11.  Požadavek D. Dvořákové na urychlené připravení informace o ekonomickém 
stavu farnosti nebyl přijat. Informace bude vypracována až po účetním 
uzávěrce celého roku 2014. Beseda s možností klást dotazy včetně nahlédnutí 
do účetnictví byla uspořádána 19.06.2014, ale tato možnost nebyla využita. 
Podobná beseda bude po zpracování dokumentů opět připravena. Za první tři 
čtvrtletí roku 2014 bylo vybráno na sbírkách a darech více než za celý rok 
2013. Mimo to bylo dosaženo dalších úspor ve výdajích, takže se očekává 
výrazně lepší výsledek. 

12.  D. Dvořáková doporučila ke zhlédnutí dokumentární filmy „Všechny moje 
děti“ a „Kde končí naděje, začíná peklo“, informující o činnosti slovenského 
kněze M. Kuffy. 

 
13.  Program na následující období: 

Zamýšlená adventní duchovní obnova musela být z důvodu nepřítomnosti  
P. Bartoloměje odsunuta, předběžný náhradní termín je 4. neděle postní  
17.12. od 16:00 zpovědní den farnosti 
24.12. 16:00 mše sv. s dětmi (rytmická) 
25.12. 00:00 Půlnoční mše sv. 
 09:00 mše sv. u Sv. Rodiny 
 18:00 nešpory 



26.12. 09:00 mše sv. u Sv. Rodiny 
27.12. 18:00 mše sv. u Sv. Rodiny, žehnání vína, degustace, připití na lásku 

sv. Jana 
28.12. 07:45 mše sv. sv. Martin 

09.00 mše sv. Sv. Rodina, svátek Sv. Rodiny - patrocinium, mše bude 
přenášena Českým rozhlasem 

31.12. 18:00 mše sv. s poděkováním za uplynulý rok adorace, Te Deum 
01.01. 09:00 mše sv. pouze u Sv. Rodiny, u sv. Martina nebude 
04.01. 07:45 mše sv. sv. Martin 
 09.00 mše sv. Sv. Rodina 
 16:30 Živý Betlém na zahradě kláštera  
06.01. 18:00 Slavnost zjevení Páně (sv. Tří králů), mše sv. u Sv. Rodiny 

 
Příští pravidelné zasedání PR připadá na čtvrtek 08.01.2015 ve 20:00. 
 
 
 
Zapsal: J. Klápště     Schválil: P. D. Janáček 


