
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY 

dne 10. března 2022 
 

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 
 

 
K bodům z minulého zápisu: 
 
1) Byl připraven návrh žádosti o závazné stanovisko památkářů k instalaci 

doplňkových lavic do kostela Svaté Rodiny, čeká se na podpisy.  
2) Další schůzka synodálních skupin z farnosti bude v pátek 01.04.2022 po mši 

v kostele Svaté Rodiny. Schůzky budou pokračovat jako „setkání nad 
tématy“ a jsou otevřené pro všechny zájemce o diskuzi o podobě církve. 

3) P. Řehoř obdržel cenovou kalkulaci pro předpokládanou opravu plotu 
u kostela sv. Martina od pí. Plaché. Kalkulovaná cena je extrémně vysoká, 
bylo by vhodné získat konkurenční nabídku, ale zatím se nenašla další 
firma ochotná akci realizovat.  

4) Zvukové záznamy Biblických hodin a Katechismu byly ve spolupráci 
s L. Jurigou zpřístupněny na farních stránkách v záložce „Služby“. 

5) V sobotu 19. 03. 2022 od 09:00 do 14:30 se bude konat Duchovní obnova 
farnosti (na Strahově kvůli zázemí, P. Bonaventura OFM Cap). Na akci je 
potřeba se přihlásit. 

6) Na snahu získat přispěvatele do Martinovin zatím reagovala pozitivně 
pouze Jana Zdeňková s tím, že je ochotná psát příspěvky o akcích, kterých 
se osobně zúčastnila. 

7) P. Řehoř jmenoval pro přípravu voleb do Pastorační rady tříčlennou volební 
komisi ve složení Helena Chvalová, Jindřich Chval a Jiří Veselý. 

8) M. Šturma zaregistroval  oba kostely do akce Noc kostelů, která se bude 
konat 10.06.2022. Dále objedná ještě propagační materiály. 

9) Přednáška M. O. Váchy je domluvena na 26.09.2022. Dřívější termín 
vzhledem k omezení z obou stran nebyl nalezen. 

10) P. Řehoř pozve do farnosti V. Kodeta s přednáškou.  
11) Pokračuje přihlašování na seminář „Život v Duchu podle Sieverse“.  



12) K diskuzi o obnově varhan v kostele Svaté Rodiny se souhlasně vyjádřily 
sestry Boromejky. Podmínkou je, že varhany zůstanou v majetku farnosti. 
Plánek kůru nebyl nalezen, proto musí být zpracován statický posudek. 

13) P. Janto se snaží vyjasnit otázku právní odpovědnosti dobrovolníků, 
kteří vedou děti při různých farních aktivitách, například pro případ úrazu. 

14) Program doprovázení vysokoškoláků ze strany řeholníků podle informací 
od S. Angely běží a je možno se i nadále zapojit. 

 
Nové body: 
 

15) Dobrovolníky na obřad mytí nohou na Zelený čtvrtek zajistí M. Šturma. 
16) Z podnětu H. Kučerové bude na 26.03. od 09:00 do 12:00 hod. svolána 

brigáda na úklid v kostele Svaté Rodiny, zejména na mytí oken v předsíni. 
Seznam potřebných čistících prostředků k zakoupení připraví H. Kučerová. 

17) V neděli 17.04. o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně bude obnoveno farní 
kafe. 

 
 
Příští zasedání se výjimečně bude konat v pátek 08.04.2022. 

 
 

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


