
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY 
dne 14. dubna 2016 

 
 

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, P. Janto, F. Slavík, J. Klápště 
Hosté: S.M. Bohuslava, S.M. Ancilla (obě částečně), V. Peřich  
 
K bodům z minulého zápisu: 
 
1) Děti (hlavně větší/starší) budou sedět vpředu o všech nedělích. Je potřeba dbát 

na včasný příchod. P. Janto napíše výzvu na nástěnku a případně do MN a na 
letáčky. 

2) Práce na přípravě e-knihy o Řepích byla pozastavena, ohrozilo by to prodejnost 
tištěného vydání. 

3) S.M. Amata zajistí ověření slyšitelnosti reproduktorů v předsíni a seřízení 
mikrofonu na kůru (píská). 

4) T-Mobil zatím nezaslal přislíbený návrh optimalizovaného tarifu. 
5) Na farní výlet jsou stále volná místa. P. Daniel jich proto 10 až 12 nabídne ve 

farnosti v Úhonicích. 
6) F. Kucharský a P. Kuželová objednají vybrané propagační materiály z nabídky 

pro Noc kostelů. P. Kuželová připravila informaci do Řepské 17 a plakátek. Bylo 
domluveno, že před kostelem bude zapálen oheň.  

7) P. Suchel zatím nesehnal zedníka na opravu omítky v předsíni kostela sv. 
Martina. F. Slavík zkusí oslovit další. 

 
Nové body: 
 
8)  Generální představená matka Bohuslava se S.M. Ancillou navštívily zasedání 

PR, aby osobně předaly písemnou odpověď k záměru pořízení nových varhan. 
Dopis je přiložen k zápisu. Matka Bohuslava sdělila, že kongregace záměr ráda 
podpoří, nemá však kapacitu na organizování grantů. Doporučily postup 
obdobný obnově maleb v kostele Sv. Rodiny a rozložení na etapy. Zároveň sestry 
požádaly o písemné vysvětlení požadavku na „formální zastřešení“ a o písemný 
posudek stavu varhan. Posudek zajistí P. Suchel od diecézního organologa do 
konce školního roku. Matka Bohuslava doporučila kontaktovat pana Martina 
Bejčka, který již zajistil několikery varhany. 








