
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY 
dne 03. dubna 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, M. Šturma, P. Janto, J. Klápště 
Omluveny: P. Kuželová, H. Kučerová 
 
Vzhledem k mimořádným opatřením se jednání uskutečnilo prostřednictvím 
videokonference. 
 
K bodům z minulého zápisu: 
 
1) Nadále se pracuje na celkovém přepracování farních stránek. Byla 

zaregistrována vlastní doména farnost.repy, na které bude rovněž aktivován 
e-mail farnosti. Příprava obsahu si ještě vyžádá čas. 

2) Řešení návrhu oltáře a ambonu do kostela sv. Martina se prozatím 
odsouvá. 

3) Bod pozastaven: 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.  

4) Prořez lípy u sv. Martina se kvůli nemoci Ing. V. Kuchaře odkládá na duben.  
5) Prohlídka Emauz domluvená na 04.04.2020 se ruší.  
6) Farní výlet na Svatý Kopeček 23.05.2020 se ruší. Bude zvážen podzimní 

termín. 
7) Duchovní obnova farnosti 28.03.2020 na Strahově byla zrušena. 
8) Bod pozastaven: S. Agnela informovala o aktivitě Řepského spolku k využití 

pozemku sester u nádraží jako místa setkávání. První nabídnuté setkání 
bude 15. března.  

9) Plánované velikonoční obřady ve farnosti se ruší. P. Řehoř zveřejní 
harmonogram obřadů velikonočního tridua na Strahově a odkaz, kde bude 
možné tyto obřady sledovat. 



Nové body: 
 
10)  P. Řehoř získal nabídku na pořízení technického vybavení pro živé přenosy 

farních obřadů prostřednictvím internetu. Po diskuzi PR souhlasí s pořízením. 
Prvotní instalace je plánována v kostele sv. Martina. K prověření zůstává 
množnost napojení kostela Svaté Rodiny s využitím stávající interní instalace 
sloužící k přenosu mší pro pacienty domova. 

11)  P. Řehoř informoval o možnosti sledovat každý den od 18:00 hod. zpívané 
nešpory na Facebooku strahovského kláštera. 

 
Příští zasedání PR bude svoláno podle stavu mimořádných opatření a podle 
potřeby. 
 
 
 
Zapsal: J. Klápště      Schválil: P. Ř. Žáček 
 
 
 
 
 

 


