
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY 

dne 11. března 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 
 

Jednání se uskutečnilo prostřednictvím videokonference. 

 
K bodům z minulého zápisu: 
 
1) Příprava oltáře a ambonu do kostela sv. Martina nadále pokračuje.   
2) Přenosy mší z kostela Svaté Rodiny, zprovozněné především zásluhou P. 

Řehoře, mají na internetu vysokou sledovanost.  
3) P. Řehoř podá žádost o grant na další opravy kostela svatého Martina. 
4) Tříkrálová on-line sbírka pokračuje až do 30. dubna 2021. 
5) P. Řehoř projednal záměr pořízení doplňkových lavic do kostela Svaté 

Rodiny se S. Konsolátou a se S. Amideou. Následně byl záměr radou 
kongregace schválen. P. Řehoř projedná s pí. Plachou (stavební 
technička pražského arcibiskupství) další postup potřebný ke schválení 
arcibiskupstvím.  

6) Situace s překračováním limitu povolených účastníků na mši se výrazně 
zlepšila, nicméně nadále přetrvává zejména při sobotních mších, a také 
nedělních mších od 09:00 hod. 

7) Instrukce „Všeobecné pokyny k římskému misálu“ o jednotě „gest a 
postojů, které věřící společně zachovávají“ byla připomenuta a došlo ke 
zlepšení. 

 
Nové body: 
 
8) Byl projednán program velikonočních bohoslužeb. Rozpis je uveden 

v tabulce na konci zápisu. 
9) Zpovědní den farnosti bude 29. března od 16:30 do 18:00 hod. Následovat 

bude mše svatá. 
10) Kočičky posvěcené na Květnou neděli budou připraveny k rozebrání 

pro ty, kteří se nedostanou na mši. 



11) Vzhledem k velmi obtížné organizaci velikonoční vigilie při 
současných omezeních se vigilie konat nebude a věřícím bude doporučeno 
sledovat přenos obřadů ze strahovského kláštera v České televizi. 

12) Ve dnech Velikonočního tridua a na Velikonoční pondělí bude zvýšen 
počet bohoslužeb, aby se mohlo účastnit co nejvíce věřících.  

13) Na Bílou sobotu bude umožněna adorace u Božího hrobu od 09:30 do 
11:00 hod. Bude připravena tabulka pro zápis dobrovolníků na hlídání. 

14) Při mších na Zmrtvýchvstání Páně budou žehnány pokrmy, Přítomní 
věřící si je ponechají u sebe a požehnání bude provedeno modlitbou. 

15) Na velikonoční mše a obřady bude rovněž nutná rezervace místa. 
Rezervační formuláře budou zveřejněny po skupinách mší/obřadů 
a věřící by se měli zapsat nanejvýš jednou v daném bloku mší: 
a) Zelený čtvrtek, Velká pátek, Bílá sobota (3 obřady) 
b) Zmrtvýchvstání Páně (3 mše) 
c) Velikonoční pondělí (2 mše) 

 
Rozpis velikonočních bohoslužeb  

(Tučné časy bohoslužeb vyznačují přenos na YouTube) 

Oslava Datum       

Květná neděle 28. března 7:45 9:00   

Zelený čtvrtek 1. dubna     18:00 

Velký pátek 2. dubna     15:00 

Bílá sobota 3. dubna         9:00*) *) modlitba se čtením 

Velik. vigilie 3. dubna     ČT / Strahov 

Zmrtvýchvstání 4. dubna 7:45 9:00 10:30 

Pondělí velik. 5. dubna 7:45 9:00   

 
 
Body on hold (pozastavené): 
 
16) Prohlídka Emauz se odkládá předběžně na jaro.  
17) Příležitostné pozvání opata Daniela se odkládá. 
18) Pozvání M. O. Váchy s přednáškou se odkládá. 
 
Příští pravidelné zasedání PR připadá na čtvrtek 08.04.2021.  

 
 

 
Zapsal: J. Klápště      Schválil: P. Ř. Žáček 


