ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY
dne 09. dubna 2015
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. Kucharský, F. Slavík, P. Janto, J. Klápště
Omluvena: M. Svatošová
K bodům z minulého zápisu:
1) Pastorační plán byl vyvěšen na nástěnkách a zveřejněn na Internetu.
2) P. Daniel oslovil p. Vlacha kvůli případné přípravě Martinovin, čeká se nadále
na jeho reakci.
3) Duchovní obnova farnosti pod vedením indického kněze Jakoba Mathewa
vyvolala různé názory, vzhledem k jedinečnosti této akce to však není nic
neobvyklého.
4) S. Amata a P. Suchel dále pracují na přípravě informací a prospektů o historii
kostelů.
5) Připojení scanneru, který chce věnovat P. Janto na faru, nadále není dořešeno.
6) Byla diskutována akce Dny víry Praze.
7) Písemná informace o výsledcích hospodaření za rok 2014 bude vyvěšena na
nástěnkách obou kostelů zároveň s archem pro zájemce o besedu k tomuto
tématu. Zajistí J. Klápště.
8) Brigáda u sv. Martina proběhla dobře, oproti minulosti se účastnilo více farníků.
9) Byl projednán rámcový program Noci kostelů 29.05.2015:
18:00 Mše sv. v kostele Sv. Rodiny
19:00 Přednáška o historii kostela s besedou (P. Suchel)
19:45 Historie a současnost sociální péče kongregace sester sv. Karla
Boromejského (S. Konsoláta)
20:30 Zprávy z komise Justicia et pax s besedou (V. Peřich)
21:00 Informace o kurzech Alfa (pp. M. Svatošová)
21:30 Chvilka pro hudbu (pp. V. Eretová)
22:00 Modlitba Taizé se zpěvy (pp. S. Lada)
22:30 Konec
F. Kucharský odešle připravený program za farnost do koordinačního centra.
Plakáty a informaci do Řepské 17 zajistí P. Kuželová. Mimoto byl navržen
doprovodný prodej – Boromejské oplatky, pohlednice…

Nové body:
10) P. Daniel obdržel návrh nájemní smlouvy mezi kongregací Milosrdných sester
sv. Karla Boromejského a farností. Návrh bude rozeslán členům PR.
11) P. Janto upozornil, že by bylo vhodné vyhradit místo pro přebalování miminek
během mše. Doporučeno projednat se S. Konsolátou.
12) P. Suchel upozorňuje, že se zatím nerozběhla operativní aktualizace farních akcí
a programu na internetových stránkách.

Příští pravidelné zasedání PR připadá na čtvrtek 14.05.2015 ve 20:00.

Zapsal: J. Klápště

Schválil: P. D. Janáček

