ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY
dne 11. února 2021
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,
P. Janto, J. Klápště
Vzhledem k mimořádným opatřením se jednání uskutečnilo prostřednictvím
videokonference.

K bodům z minulého zápisu:
1) Příprava oltáře a ambonu do kostela sv. Martina pokračuje. V další etapě
budou připravovány náležitosti ke schválení.
2) Bylo zprovozněno zařízení pro přenosy mší z kostela Svaté Rodiny.
Instalované zařízení poskytuje velmi kvalitní obrazový i zvukový signál
a lze ho sledovat prostřednictvím farního kanálu YouTube.
3) P. Řehoř informoval o možnosti získání dalšího grantu na další drobnější
opravy kostela svatého Martina.
4) P. Janto informoval o ukončení „kasičkové“ Tříkrálové sbírky. Online
sbírka pokračuje až do 30. dubna 2021.
5) P. Kuželová poskytla informace o proměření doplňkových lavic do kostela
Svaté Rodiny. Prostorově lze doplnit dvě plně široké lavice a jednu
zúženou po každé straně v zadní části kostela. Ke zvážení je možnost
navýšení kapacity ještě doplněním předního bloku o jednu lavici.
P. Řehoř záměr projedná se S. Konsolátou. Následně oznámí záměr na
arcibiskupství ke schválení a bude připravena objednávka.
6) P. Řehoř znovu upozornil na instrukci arcibiskupství k Popeleční středě,
připadající na 17.02.2021, a na doporučený způsob udílení popelce.
7) Po mši na Popeleční středu bude umožněno přijmout popelec a svaté
přijímání farníkům, kteří se kvůli omezením na mši nedostanou.
8) V kostele svatého Martina bude minimálně jednou za dva týdny v úterý
sloužena mše svatá pro povolený počet účastníků. Termíny budou
ohlášeny.

Nové body:
9) V postní době se budou v kostele Svaté Rodiny po páteční mši svaté konat
pobožnosti křížové cesty. Aby obřad mohl být přenášen po Internetu,
nebude se přecházet k jednotlivým zastavením.
10) P. Řehoř informoval, že opakovaně dochází k výraznějšímu
překračování limitu povolených účastníků na mši, za jehož dodržování
nese odpovědnost. Před začátkem mše svaté bude proto prováděna
kontrola účasti podle rezervačního formuláře.
11) J. Klápště navrhuje vhodným způsobem připomenout instrukci
„Všeobecné pokyny k římskému misálu“ s odkazem na vytváření jednoty
společenství při mši svaté mimo jiné prostřednictvím „gest a postojů,
které věřící společně zachovávají“.

Body on hold (pozastavené):
12)
13)
14)

Prohlídka Emauz se odkládá předběžně na jaro.
Příležitostné pozvání opata Daniela se odkládá.
Pozvání M. O. Váchy s přednáškou se odkládá.

Příští pravidelné zasedání PR připadá na čtvrtek 11.03.2021 v 19:00 hod.

Zapsal: J. Klápště

Schválil: P. Ř. Žáček

