ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY
dne 14. června 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, P. Kuželová, M. Šturma, J. Klápště
Omluveni: H. Kučerová, P. Janto
Hosté: M. Svatošová, P. Šturmaষ

K bodům z minulého zápisu:
1) Vzhledem k mimořádné situaci práce na přepracování farních stránek
příliš nepokročily. Cíl připravit jejich novou verzi zůstává.
2) Bod pozastaven: Řešení návrhu oltáře a ambonu do kostela sv. Martina
se prozatím odsouvá.
3) Noc kostelů v kostele u sv. Martina se vydařila a byla hojně navštívená.
PR děkuje všem, kteří se zasloužili o přípravu a uskutečnění akce.
4) P. Řehoř se pokusí dohodnout náhradní termín na prohlídku Emauz na
pozdější období.
5) Farní výlet zůstává otevřený. P. Řehoř navrhl, že cílem výletu by mohl
být Svatý Jan pod Skalou.
6) S. Agnela informovala, že proběhlo první kolo setkávání s Řepským
spolkem. Aktivita bude pokračovat.
7) Po zprovoznění živých přenosů z kostela sv. Martina zůstává k prověření
možnost přenosů z kostela Svaté Rodiny s využitím stávající interní
instalace sloužící k přenosu mší pro pacienty domova.

Nové body:
8) V návaznosti na křest katechumenů připraví P. Řehoř pro novokřtěnce
informace o přistupování ke svátosti smíření a svatému přijímání.
9) P. Řehoř informoval o získání dotace ve výši 410 tis. Kč na opravu
kostela sv. Martina. K tomu musí 300 tis. Kč vložit farnost. Stavební
technička arcibiskupství Helena Plachá oslovila několik firem
s požadavkem o nabídku prací. Využití dotace je časově omezené.

10) Je potřeba zvážit možnosti společenství dorůstajících dětí - prostory
(např. krypta), program, víkendové akce apod.
11) Posezení s táborákem pro novokřtěnce a absolventy kurzu Alfa se
uskuteční 24.06.2020 od 17:00 hod. do přibližně 20:00 hod. na zahradě
kostela sv. Martina.
12) Příprava dětí na 1. svaté přijímání bude pokračovat od září.
13) P. Řehoř ověří u pana Chytky stav objednávky lavic do kostela Svaté
Rodiny.

Příští pravidelné zasedání PR připadá na čtvrtek 10.09.2020 ve 20:00 hod.

Zapsal: J. Klápště

Schválil: P. Ř. Žáček

