ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY
dne 09. září 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, J. Klápště
Omluven: M. Šturma
Nepřítomen: P. Janto

K bodům z minulého zápisu:
1) P. Řehoř projednal přípravu oltáře a ambonu do kostela sv. Martina
s P. Radkem Tichým. S ním bude vykomunikováno také schválení.
2) P. Řehoř projednal s pí. Plachou stav schvalování nákupu doplňkových
lavic do kostela Svaté Rodiny. Závazné stanovisko nyní musí předat
sestry Boromejky.
3) Po delší diskuzi a po zvážení všech okolností rozhodl P. Řehoř ponechat
i nadále současný stav sloužení mší ve farnosti, tedy převážně u Svaté
Rodiny. U sv. Martina zůstávají příležitostné mše. P. Řehoř zdůvodnil
rozhodnutí epidemiologickým nařízením platným od 01. září
s přetrvávajícími omezeními, a rovněž rostoucím a těžko předvídatelným
počtem nemocných na Covid.
4) Byla znovu podrobně diskutována otázka úpravy začátku hlavních
nedělních mší. Jedním z námětů farníků bylo přizpůsobit začátek
příjezdu autobusů. Bylo však rozhodnuto ponechat začátek beze změn.
S. Agnela považuje za vhodné vyplnit čas přede mší například modlitbou
růžence.
5) Byla obnovena pravidelná online setkání Biblická hodina a Katechismus.
Případný přechod na živá setkávání záleží mimo jiné na možnosti
využívání klubu v DCB (ověří P. Řehoř) a na zájmu farníků.
6) P. Řehoř pozve strahovského opata P. Daniela na nedělní mši dne
07.11.2021 u příležitosti oslav našich hlavních světců sv. Karla
Boromejského a sv. Martina.
7) J. Klápště pozve M. O. Váchu do farnosti s prosbou o přednesení další
přednášky. Na základě zkušeností z minulosti je potřeba počítat
s horizontem několika měsíců.

Nové body:
8) P. Řehoř zve farnost na pouť ke sv. Norbertovi do Strahovského kláštera
v sobotu 25. září. Sraz je před klášterní bazilikou ve 14 hodin, následovat
bude prohlídka knihovních sálů. Přihlášky přes stránky farnosti.
9) P. Řehoř informoval o možnosti navštívit sestry Karmelitky v novém
sídle v Drastech. Sestry nabízejí prohlídku, ale prosily by při případné
návštěvě zároveň o brigádnickou pomoc.
10) H. Kučerová průběžně upozorní lektory na správné nastavení
mikrofonu před čtením kvůli slyšitelnosti.
11) O sobotách v měsíci říjnu bude v kostele Svaté Rodiny probíhat
modlitba růžence vždy přede mší svatou od 17:30 hod.
12) Byla otevřena diskuze o svatomartinských oslavách. P. Řehoř má
z minulosti domluvenou zvonkohru. J. Klápště prověří s místostarostou
Markem letošní záměr obce.

Příští pravidelné zasedání PR připadá na čtvrtek 14.10.2021.

Zapsal: J. Klápště

Schválil: P. Ř. Žáček

