
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY 
dne 11. října 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, P. Kuželová, H. Kučerová, M. Svatošová, M. 
Šturma, J. Klápště 
Omluveni: Z. Veselá, P. Janto 
 
 
 
K bodům z minulého zápisu: 
 
1) V přípravě doplňkových lavic do kostela Svaté Rodiny došlo k posunu, máme 

závazné  stanovisko k realizaci, což bylo uvedeno již v předchozím zápisu. Pan 
Chytka počítá s dodáním lavic v příštím roce.  

2) PR znovu diskutovala o hlavních podnětech vzešlých ze setkání post-
synodálních skupin. Tyto úkoly trvají: 
a) zlepšit informovanost farníků: farní stránky, plakáty… 
b) zpívaní žalmů při mších – osloveni další zpěváci a další se budou oslovovat 
c) ustanovení dalších lektorů – P. Řehoř zveřejnil výzvu v ohláškách 
d) bohoslužba s dětmi bude 4. prosince 2022. Počítá se s obnovením 

katecheze pro děti v klubu. M. Šturma nadále hledá koordinátora 
e) bude se hledat správce farních stránek, které zatím spravuje P. Řehoř 
f) paní Opršalová se již přidala ke skupině varhaníků 
g) příští setkání bude 3.11. v 19:00 v klubu DCB.  

3) Jak bylo zaneseno v zápisu z minulé PR, dokumentaci kůru kostela Sv. 
Rodiny se podařilo nalézt u p. Chytky a byl proveden statický posudek. Na 
jeho základě je stanovena nosnost pro nástroj max. do 1000 kg. 
Předpokládaná hmotnost varhan je 1,5 až 2 tuny. Bude proto nutné zesílit 
konstrukci. Připravuje se trojstranná smlouva mezi farností, kongregací a 
arcibiskupstvím o majetkových vztazích v souvislosti s obměnou varhan. 

4) Z. Veselá postupně převzala koordinaci farního kafe. Pro vlastní pořádání se 
předpokládá střídavé zapojení farníků. Kontakty na dosud získané 
potenciální pomocníky předal Z. Veselé J. Klápště. 

5) Byla zahájena výuka náboženství. Pro předškolní děti a 1. třídu ji vede D. 
Žofák každý čtvrtek od 16:00 do 16:30 v Klubu DCB, pro 2. až 5. třídu S. M. 
Agnela ve středu od 17:15 do 18:00 v Klubu DCB a pro 6. až 9. třídu J. 
Zdeňková v pondělí od 17:00 do 18:00 rovněž v Klubu DCB.  



6) V neděli 11. září 2022 se uskutečnil farní piknik, který se velmi vydařil. PR 
rada vyslovuje velké poděkování všem organizátorům především manželům 
Jurigovým. 

7) Úkol úklidu bývalé rozlučkové místnosti v kryptě, kde jsou uloženy pomůcky 
farnosti k Živému betlému a zbytky vybavení dřívějšího farního bytu, se 
odkládá, neboť S. M. Agnela PR informovala, že se zde nachází i věci, které 
jsou v majetku DCB. Tyto se musí nejdříve vytřídit. 

8) Přednáška M. O. Váchy 26.09.2022 se velmi vydařila. 
9) Ve čtvrtek 13.10.2022 od 18:45 hod. se v kostele Svaté Rodiny uskuteční 

přednáška P. V. Kodeta na téma „Jak žít z Božího slova“.    
10) Speciální vanu pro staré a nepohyblivé sestry žijící v komunitě v Městě 

Albrechtice se podařilo koupit s přispěním Cesty 121, na níž se obrátila M. 
Svatošová.  

11) V rámci úspor energií bylo vypnuto topení v kostele sv. Martina. V sakristii se 
temperuje. V kostele Svaté Rodiny bude topení zapnuto jen v úterý a ve 
středu, jinak bude vytápěn jen na nezbytné technologické minimum. 

12) Pro jarní prázdniny rodin s dětmi zamluvila M. Svatošová 26 míst, která jsou 
již kompletně obsazena. 

13) Vznikla modlitební skupina se zaměřením na přímluvnou modlitbu. Pro 
anonymní prosby je možné využít existující amforu. Pokud někdo bude mít 
zájem o osobní přímluvnou modlitbu, nechť kontaktuje M. Svatošovou. Tato 
informace je i na webových stránkách farnosti.  

14) M. Svatošová upozornila na potřebu zpřehlednit nástěnku v předsíni kostela 
Svaté Rodiny. 

15) P. Janto navrhuje vypracovat plán aktivit farnosti na týden v podobě 
tištěného letáčku. P. Řehoř nejdříve zveřejní tento plán na farních stránkách 
a následně vytiskne. 

16) J. Klápště znovu navrhl vrátit se po skončení epidemie k živému setkávání 
při Biblických hodinách. P. Řehoř promyslí další postup. Zakoupil rovněž 
Webex. 

17) Sloužení mší poslední úterý v měsíci bude opět vráceno do kostela sv. 
Martina, protože záměr zvýšit počet účastníků následné modlitby Taizé se 
neprojevil. Od příštího týdne bude zrušena mše ve středu. 

18) J. Klápště oslovil místostarostu Marka kvůli společné rámcové přípravě 
Svatomartinského průvodu. 

 
Nové body: 
 
19) P. Řehoř připomene při mši správný způsob přijímání Eucharistie na ruku. 
20) Svatomartinský průvod 2022: 

a) Rámcový program: 
17 hod. – krátká katecheze v kostele, zapálení lampionů a průvod ke 
kostelu sv. Martina 



Sbor Babinský bude zpívat píseň, při níž se na velkém obraze bude 
ukazovat, o čem právě zpívají 

b) Úkoly k dořešení: 
- Mundůry a koně – J. Klápště projedná s Filipem Slavíkem možnosti a 

rovněž za něho bude hledat náhradu 
- Ozvučení – zajistí J. Klápště 
- S. M. Agnela zkusí na webu dohledat obrázky, které by se daly 

rozdávat a M. Svatošová poskytne záložky 
21) Nový pražský arcibiskup J. Graubner se chce 24.11.2022 sejít s faráři a 

dvěma členy farní rady z každé farnosti arcidiecéze od 18 hodin 
v barrandovském kostele. Delegace z naší farnosti je třeba ještě doladit. 

22) Letos budou dvě půlnoční mše sv. U sv. Martina jí bude složit pan opat 
Michael Pojezdný. 

23) Úklid v kostele by mohly opět provádět klientky vězeňské služby. Je však 
třeba, aby na ně dohlížela některá sestra. S. M. Agnela zváží možnosti. 

24) Na svátek sv. Karla Boromejského bude farní kafe v Klubu DCB či jídelně. 
Hledá se rovněž host, který by sloužil mši sv. 

25) Bude osloven P. A. Scarano s žádostí o přednášku na jaře. 
 

 
Příští pravidelné zasedání PR se uskuteční ve čtvrtek 10.11.2022 od 19:00 hod. 
v klubu DCB.  
. 
 
 
Zapsal: M. Šturma      Schválil: P. Ř. Žáček 
 
 


