ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY
dne 14. října 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, H. Kučerová, P. Kuželová, M. Šturma, J. Klápště
Omluven: P. Janto
Nepřítomna: S. M. Agnela

K bodům z minulého zápisu:
1) P. Řehoř předal podklady k připravovanému oltáři a ambonu do kostela
sv. Martina P. Radku Tichému. Schválení projedná liturgická komise na
svém zasedání za přítomnosti P. Řehoře.
2) Pí. Plachá se ve věci schvalování nákupu doplňkových lavic do kostela
Svaté Rodiny neozvala. P. Řehoř zaurguje.
3) Organizace online setkávání „Biblická hodina“ a „Katechismus“ po další
diskuzi i nadále zůstává v současné podobě.
4) Dne 07.11.2021 v 09:00 hod. bude strahovský opat P. Daniel sloužit
v kostele Svaté Rodiny mši k oslavě našich hlavních světců sv. Karla
Boromejského a sv. Martina.
5) J. Klápště pozval M. O. Váchu do farnosti s další přednáškou. Přednáška
„O evangelizaci“ se uskuteční ve středu 10.11.2021 od 19:00 hod.
v kostele Svaté Rodiny. K přednášce je třeba zajistit notebook (P. Řehoř),
dataprojektor (S. M. Agnela/P. Řehoř), silnou kávu (S. M. Agnela),
promítací plátno se stojanem (J. Klápště).
6) Pouť farnosti ke sv. Norbertovi do Strahovského kláštera organizované
P. Řehořem se výborně vydařila.
7) P. Řehoř osloví sestry Karmelitky v Drastech a vyjasní eventuální
návštěvu.
8) Modlitba růžence o sobotách v měsíci říjnu v kostele Svaté Rodiny se
ujala. Proto se projedná její pokračování i v dalších měsících.

9) Byl projednán průběh ostav svátku svatého Martina (Svatomartinský
průvod) 11.11.2021:
a) začátek v 17:00 hod., kostel Svaté Rodiny
b) krátký program hlavně pro děti v kostele (uvítání, o svatém Martinu,
zpěv, zapálení svíček – P. Řehoř)
c) průvod od kostela Svaté Rodiny ke kostelu sv. Martina (F. Slavík
domluví koně s p. Hrdinou a vypůjčí obvyklé kostýmy)
d) vystoupení u kostela sv. Martina (zpěv sboru – M. Boukal). Ozvučení
dohodne J. Klápště s místostarostou p. Markem.
e) M. Šturma ověří možnost zapálení živého ohně u kostela sv. Martina
s P. Jantem
f) od 18:30 slavnostní svatomartinská mše v kostele sv. Martina

Nové body:
10) Uvažuje se o další farní pouti. Termín a místo zatím nebylo vybráno.
11) Na slavnost Všech svatých 01.11.2021 bude sloužena mše sv. u Svaté
Rodiny v 18:00 hod.
12) Na Dušičky (Vzpomínka na všechny věrné zemřelé) 02.11.2021 bude
v 18:00 hod. sloužena mše svatá na hřbitově sester.
13) Byla obnovena páteční modlitba růžence ve 20:00 hod. v kostele
sv. Martina.
14) P. Janto zváží na základě připomínky S. M. Petry možnost doplnění
informací na farních stránkách o aktivitách farní charity.

Příští zasedání PR se mimořádně uskuteční ve čtvrtek 04.11.2021
od 19:00 hod. v zákristii u sv. Martina.

Zapsal: J. Klápště

Schválil: P. Ř. Žáček

