ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY
dne 12. ledna 2017
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, P. Kuželová, P. Suchel, F. Slavík, P. Janto, H. Kučerová,
F. Kucharský, J. Klápště
Omluvena: S.M. Remigie
Host: J. Kalfus (část)
K bodům z minulého zápisu:
1) Živý Betlém se velmi pěkně vydařil i v mrazivém počasí. PR děkuje všem
organizátorům akce a dále sestrám boromejkám za přípravu rekvizit. Příště je
třeba s větším předstihem domluvit účinkující (tři králové, andělé, …). Bylo
doporučeno pořádat Tříkrálovou sbírku i během Živého Betlému.
2) K projednání další přípravy duchovní obnovy s P. Eliasem Vellou se sejde P. Daniel
a J. Klápště se S.M. Remigií. Plakát zajistila P. Kuželová. Účastnický poplatek se
bude vybírat v hotovosti přímo na místě před začátkem obnovy.
3) Bylo znovu šíře diskutováno upozornění P. Daniela, že úpravy a zásahy do
liturgického prostoru nelze provádět bez předchozího souhlasu faráře. Zůstává
v platnosti.
4) P. Janto informoval, že Tříkrálová sbírka měla hodně pomocníků, předběžně
očekává výnos na obvyklé úrovni.
Nové body:
5) V úvodu J. Kalfus poskytl další informace k akci „varhany“. Ze setkání s diecézním
organologem byla předána zásadní informace, že arcibiskupství vysloví souhlas
s pořízením nových varhan pouze v případě, že varhany i objekt, ve kterém budou
umístěny, budou mít téhož vlastníka. Generální vikář Z. Wasserbauer přitom při
své návštěvě farnosti v září doporučoval, aby varhany byly ve vlastnictví farnosti.
K úplnému vyjasnění tohoto bodu se sejde P. Daniel a J. Kalfus znovu s diecézním
organologem Š. Svobodou.
6) Dále J. Kalfus seznámil PR s orientačními cenami varhan (3,2 až 3,7 mil. Kč s DPH
v případě 12 rejstříků, kolem 4,8 mil. Kč pro 15 rejstříků). Podle zkušeností trvá
proces od rozhodnutí do zahájení stavby varhan 2 až 3 roky, např. jeden rok je třeba
měřit mikroklima v daném prostoru.
7) P. Janto informoval o potravinové pomoci, kterou rozdává Charita. Provizorně
zahájil výdej v OSPOD. K dalšímu výdeji byl doporučen kostel sv. Martina.
8) P. Janto připomněl, že se blíží konec mandátu stávající PR. Proto bude potřeba
připravit a uspořádat nové volby.
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