ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY
dne 05. března 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,
Omluveni: P. Kuželová, J. Klápště
K bodům z minulého zápisu:
1) Úkol dokončit aktualizaci farních stránek nadále trvá. Je domluveno, že se
farní stránky předělají a v rámci této práce se aktualizace posune.
2) Datová schránka farnosti je zřízena.
3) Pro zpracování návrhu oltáře a ambonu do kostela sv. Martina bude osloven
atelier architekta Marka Štěpána (www.atelier-stepan.cz) - úkol nadále trvá.
4) Noc kostelů: jsou registrovány oba kostely. Program u sv. Martina je stanovený.
Program v kostele sv. Rodiny bude sestaven co nejdříve. Náměty: úvod (zvon a
přivítání návštěvníků, vysvětlení smyslu akce), komentovaná prohlídka
kostelního prostoru, program o patronovi farnosti či kostela, vystoupení sboru
spolu s recitací textů, ukázka hry na varhany, hra na housle, komentovaná
prohlídka kostela (malby). Během programu by bylo vhodné mít informační
nástěnku týkající se rekonstrukce kostela. Poprosit Janu Zdeňkovou – malá
katecheze + Martin Boukal a účast sboru na večeru. Zajistí P. Řehoř. P. Janto
vytvoří souhrn informací o kostele sv. Martina.
5) Lípa u sv. Martina bude prořezána. Termín je začátek března.
6) P. Řehoř̌ domluvil prohlídku Emauz s beuronskými malbami. Bude se konat v
sobotu 04. 04. 2020 od 13:30 hod. Akce je vyhlášena.
7) Farní výlet na Svatý Kopeček 23. 5. byl vyhlášen, ale prozatím se nikdo
nepřihlásil. Bude třeba znovu ohlásit a pokus se nesejde potřebný počet
zájemců, tak se akce popřípadě zruší.
Nové body:
8) Vzhledem k zaneprázdněnosti Petry Kuželové, by bylo možná vhodné oslovit
někoho ochotného, kdo by se ujal počítání sbírek a mohl by vkládat sbírky na
účet. Osloví: M. Šturma.
9) Duchovní obnova farnosti bude 28. března na Strahově. Přihlásit se je třeba do
21. března u P. Řehoře.
10) S. Agnela informovala o aktivitě Řepského spolku k využití pozemku sester u
nádraží jako místa setkávání. První nabídnuté setkání bude 15. března.

11) Velikonoce
 Farní kafe z Květné neděle se posouvá o týden na Boží hod velikonoční.
 Zpovědní den farnosti bude v pondělí 6. dubna od 16 do 18 hodin. Mše
následuje vzápětí v 18 hodin.
 Zelený čtvrtek: mše svatá v 18 hodin, adorace a pak agapé. Úkol sehnat lidi
na mytí nohou (M. Šturma se domluví s J. Klápště).
 Velký pátek: ráno v 9 hodin křížová cesta, velkopáteční obřady v 16 hodin,
ve 21 hodin je nabídnuta modlitba křížové cesty na Petříně.
 Bílá sobota: 8:00 modlitba se čtením, 21:00 obřady velikonoční vigilie
(křest).
 Zmrtvýchvstání Páně: 7:45 mše svatá u sv. Martina, 9:00 u Svaté Rodiny,
pak farní kafe. Velikonoční pondělí: mše svatá v 9:00.
Příští zasedání PR bude mimořádně ve čtvrtek 02.04.2020 ve 20:00 hod.

Zapsal: P. Ř. Žáček

