
 
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY 

dne 19. října 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, S.M. Remigie, P. Kuželová, H. Kučerová, F. Slavík,  
M. Šturma, P. Janto, J. Klápště 
Omluvena: S.M. Kristýna 
 
 
K bodům z minulého zápisu: 
 
1) P. Daniel informoval, že nová farní účetní bude postupně přebírat agendu, a že 

možná bude potřebné zakoupit program na zpracování účetnictví. 
2) Proběhlo hlasování o tom, zda instalovat pevný displej na zobrazování čísel písní 

do kostela sv. Martina.  Pro 0, proti 5, zdržel se 1 – závěr: zařízení se nebude 
instalovat, hlavně proto, že nezapadá do historického interiéru kostela.  

3) J. Klápště informoval o schůzce další schůzce s místostarostou Markem ohledně 
Svatomartinského průvodu a opravy věže na kostele sv. Martina.   
• ozvučení je zajištěno, pódium bylo zakoupeno a k provedení muzikálu na svátek 

sv. Martina bude zapůjčeno.  
• muzikál pod vedením pana učitele Maxanta bude trvat 15 až 18 minut, 

předpokládá se 5 až 6 vystupujících. 
• od světelné projekce bude upuštěno, protože po ověření se ukazuje, že náklady 

by byly na úrovni statisíců korun  
• kontrolní schůzka se uskuteční u kostela sv. Martina asi týden předem. Termín 

dohodne J. Klápště. 
• pro opravu fasády věže u sv. Martina pan Marek doporučuje požádat na jaře  o 

grant.  
4) P. Daniel osloví v otázce opravy věže architekty pana Wollnera z arcibiskupství  

a pana Kalivodu. 
5) Svatomartinský průvod začne jako obvykle v kostele Sv. Rodiny krátkou úvodní 

promluvou, a potom půjde průvod ke kostelu sv. Martina, kde bude připraven 
muzikál se svatomartinským tématem.  

6) F. Slavík zajistí koše a oheň před kostelem sv. Martina 
7) Byly znovu diskutovány možnosti, jak omezit rušení při mši: připomenout, že 

během bohoslužby slova je v klubu připraven program pro malé děti, upozornit 
přede mší, oslovit podle potřeby rodiče mezi čtyřma očima. K oslovení jedné 
konkrétní osoby  se přihlásila P. Kuželová. 

8) P. Janto uskladnil potravinovou pomoc v prostorách u F. Slavíka. 
9) PR děkuje H. Kučerové za přípravu agapé po udílení svátosti biřmování. 










