ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY
dne 19. listopadu 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, P. Kuželová, M. Šturma,
J. Klápště
Nepřítomen: P. Janto
Vzhledem k mimořádným opatřením se jednání uskutečnilo prostřednictvím
videokonference.

K bodům z minulého zápisu:
1) P. Řehoř spustil novou verzi farních stránek. Pokračuje doplňování
informací.
2) Dlouhodobý úkol – zůstává v platnosti: Byl připraven návrh oltáře a
ambonu do kostela sv. Martina. Po posouzení a schválení lze v případě
vhodnosti přistoupit k realizaci. Podle stavební techničky arcibiskupství
paní Plaché lze na financování požádat o grant.
3) Prohlídka Emauz se kvůli epidemiologické situaci odsouvá na pozdější
vhodné období, předběžně na jaro.
4) Možnost přenosů z kostela Svaté Rodiny s využitím stávající interní
instalace sloužící k přenosu mší pro pacienty domova P. Řehoř projedná se
S. Konsolátou později.
5) Oprava kostela sv. Martina nadále probíhá. Kvůli skluzu při schvalování
památkářů se oprava doslala do zpoždění. Nový příslib dokončení akce je
konec listopadu.
6) Doplňkové lavice do kostela Svaté Rodiny budou dále řešeny po
stabilizaci epidemiologické situace.
7) Péči o bohoslužebná roucha z kostela sv. Martina dojedná P. Řehoř s paní
Vojtěchovou a paní Novákovou.
8) Příležitostné pozvání opata Daniela se odkládá.
9) Pozvání M. O. Váchy s přednáškou se odkládá.

Nové body:
10) V sobotu 28.11.2020 bude mše sv. v kostele Svaté Rodiny výjimečně
přesunuta na 08:00 hod.
11) Při mši na první neděli adventní 29.11.2020 v 08:00 u sv. Martina
budou požehnány adventní věnce. Vzhledem k omezenému počtu
účastníků budou věnce požehnány rovněž prostřednictvím YouTube při
přenášené mši svaté.
12) Od soboty 05.12.2020 začnou pravidelné Roráty. Předpokládá se
průběh bez společného zpěvu, případně pouze se sólovým zpěvem.

Příští zasedání PR je předběžně navrženo na čtvrtek 10.12.2020.

Zapsal: J. Klápště

Schválil: P. Ř. Žáček

