
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY 

dne 20. června 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. Svatošová, Z. Veselá, M. Šturma, J. Klápště (připojen on-line) 
Nepřítomen: P. Janto 
 
Dne 20. června 2022 se na svém ustavujícím zasedání sešla nová Pastorační 
rada. Její mandát tedy ve smyslu stanov končí 19.06.2027. Jednání navázalo 
na poslední zápis z jednání předchozí pastorační rady. 
 
K bodům z minulého zápisu: 
 
1) Akce na realizaci doplňkových lavic do kostela Svaté Rodiny pokračuje, čeká 

se na reakci po doplnění rozměrů lavic, poté bude připraven investiční 
záměr. 

2) Trvá: PR diskutovala o hlavních podnětech vzešlých ze setkání post-
synodálních skupin – update po setkání 06.05.2022 – úkoly trvají: 
a) zlepšit informovanost farníků  
b) zpívaní žalmů při mších – oslovit další zpěváky 
c) ustanovení dalších lektorů – bude připravováno 
d) bohoslužba s dětmi – předpokládá se zahájení po letních prázdninách, 

protože vyžaduje přípravu 
e) bude se hledat správce farních stránek, které zatím spravuje P. Řehoř 
f) P. Řehoř osloví paní Opršalovou, jestli by doplnila skupinu varhaníků 
g) 03.06. se skupina nesešla, příští setkání bude v pátek 02.09.2022 po mši 

v klubu DCB. Pozváni byli také účastníci semináře Život v Duchu. 
3) Žádost o dotaci na opravu plotu u kostela sv. Martina byla zamítnuta.   
4) Noc kostelů s bohatým programem se velmi dobře vydařila.   
5) Dokumentaci s výkresy kůru, které potřebuje statik pan Miloš Svoboda 

k vypracování posudku pro zamýšlenou obnovu varhan v kostele Svaté 
Rodiny, se nepodařilo dosud najít. Bez této dokumentace by musely být 
prováděny sondy ke stanovení nosnosti. Předpokládaná hmotnost varhan je 
1,5 až 2 tuny. Organolog Štěpán Svoboda připravuje trojstrannou smlouvu 
mezi farností, kongregací a arcibiskupstvím o majetkových vztazích. 



6) Tradiční  farní kafe bylo obnoveno. Příští konání po prázdninách zajistí ještě 
V. Horká, J. Zdeňková a J. Klápště. Model organizace pro budoucnost se 
připravuje.  Předpokládá střídavé zapojení farníků do přípravy.  

7) Trvá: Pro příští rok se bude hledat řešení pro předškolní děti – zda 
a případně jak realizovat výuku náboženství.  

8) Trvá: Bylo diskutováno uspořádání sezení v kostele Svaté Rodiny. 
V jednom předním křídle lavic by mohli sedět starší méně pohybliví lidé, 
aby se zjednodušilo podávání svatého příjímání a podávající nemusel 
vyhledávat jednotlivce po celém kostele. Ve druhém předním křídle by 
mohly sedět děti (s rodiči). Zavedení by přicházelo v úvahu po letních 
prázdninách. 

9) Farníci od sv. Martina hlasováním zamítli návrh P. Suchela posunout 
začátky nedělních mší na 10:30 hod.  

10) Svatodušní vigilie se vydařila a bude se proto slavit i v budoucnu. 
11) P. Janto nabídnul kromě rozdávání Martinovin po mši i výpomoc 

s jejich tvorbou.  
 

 
Nové body: 

 
12) L. Juriga navrhnul uspořádat farní piknik k oživení vztahů ve 

farnosti. Před koncem školního roku se nepodařilo najít vhodný termín 
a místo, takže akce je nyní navržena na neděli 11. září 2022 odpoledne. 
Podrobnosti budou upřesněny. 

13) S. Agnela zmínila potřebu uklidit bývalou rozlučkovou místnost 
v kryptě, kde jsou uloženy pomůcky farnosti k Živému betlému a zbytky 
vybavení dřívějšího farního bytu. Bude domluven termín na provedení. 

 
 
Body on hold (pozastavené): 
 
14) Přednáška M. O. Váchy je potvrzena na 26.09.2022.  
15) P. Řehoř předběžně kontaktoval V. Kodeta kvůli přenášce ve farnosti 

během podzimu. Bude dořešeno koncem srpna.   
 
 

Příští pravidelné zasedání PR připadá na čtvrtek 08.09.2022 v 19:00 hod. 
v klubu DCB. 
 
 
Zapsal: J. Klápště      Schválil: P. Ř. Žáček 


