ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY
dne 06. února 2020
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. Ř. Žáček, S. M. Agnela, H. Kučerová, M. Šturma, P. Janto,
J. Klápště
Omluvena: P. Kuželová
Host: S.M. Jana Pavla (část)
K bodům z minulého zápisu:
1) Úkol dokončit aktualizaci farních stránek nadále trvá. P. Řehoř uvažuje
o zásadním přepracování.
2) Datová schránka farnosti bude zřízena během února.
3) Pro zpracování návrhu oltáře a ambonu do kostela sv. Martina bude osloven
architekt Marek Štěpán (www.atelier-stepan.cz).
4) H. Kučerová informovala, že o akci Živý betlém byla uveřejněna poměrně
rozsáhlá informace v Řepské 17. P. Řehoř doporučuje podobné informace
vkládat do farní kroniky.
5) Číselník pořízený do kostela sv. Martina byl opraven a je funkční.
6) Noc kostelů se bude konat v pátek 5. června 2020. S. Agnela bude
shromažďovat nápady ke vhodným bodům do programu. P. Řehoř informoval
PR, že dal souhlas k uspořádání této akce kromě kostela Svaté Rodiny rovněž
v kostele sv. Martina.
Nové body:
7) Sestra Jana Pavla informovala o přípravě semináře s Jeffem Scaldwellem
z Anglie, který se bude konat 27.08. až 30.08.2020 v areálu sester boromejek
pod Petřínem. Předběžné téma je „Smíření, odpuštění“. Možnost účasti na
semináři bude nabídnuta rovněž zájemcům z řepské farnosti. V případě
dostatečného zájmu by se v budoucnu akce mohla uskutečnit také v Řepích.
8) P. Řehoř informoval, že p. Suchel přišel s iniciativou porazit lípu u kostela
sv. Martina. K tomu p. Vávra zajistil odborné posouzení stromu. Výsledkem
je, že lípa zůstane zachována a bude proveden odborný radikální prořez, po
kterém strom zase obroste. Práce by bylo třeba provést přibližně do poloviny
března, Předpokládá se, že po třech letech bude proveden další prořez. Akce

bude pro farnost provedena zdarma. PR děkuje p. Vávrovi za projevenou
iniciativu k záchraně stromu a zajištění odborného provedení prací.
9) P. Řehoř domluvil prohlídku Emauz s beuronskými malbami. Bude se konat
v sobotu 04.04.2020 od 13:30 hod. Sraz zájemců bude přímo na místě.
10) Byly diskutovány náměty na příští farní výlet. Do úvahy přichází Olomouc /
Hostýn / Sv. Kopeček + ZOO. Předpokládaný termín je 23.05.2020.
11) P. Řehoř informoval o exerciciích na moři, kterých se několikrát účastnil
jako exercitátor. Letošní předpokládané termíny budou 19.09. až 26.09.2020
a 26.09. až 03.10.2020. Více informací je na www.loweold.com.
Příští zasedání PR bude mimořádně ve čtvrtek 19.03.2020 ve 20:00 hod.
Zapsal: J. Klápště

Schválil: P. Ř. Žáček

