
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY 

dne 10. listopadu 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, Z. 

Veselá, M. Šturma, J. Klápště, P. Janto 

 

K bodům z minulého zápisu: 

 

1) PR znovu diskutovala o hlavních podnětech vzešlých ze setkání post-

synodálních skupin. Tyto úkoly trvají: 

a) zlepšit informovanost farníků: farní stránky, plakáty… 

b) bohoslužba s dětmi bude 4. prosince 2022. P. Řehoř diskutoval s Davidem 

Žofákem její podobu. M. Šturma nadále hledá koordinátora dětských 

katechezí v průběhu nedělních mší. 

c) bude se hledat správce farních stránek, které zatím spravuje P. Řehoř. 

d) setkání post synodální skupiny bude jednou za dva měsíce a bude se střídat 

s post seminárním setkání podle Sieverse  

1. prosince 2022 bude post seminární skupina podle Sieverse. 5. ledna 2023 

bude setkání post synodální skupiny 

e) M. Svatošová zdůraznila, že by bylo dobré, aby se o post synodálních 

setkáních dalo vědět i dalším farníkům  

2) Jak bylo zaneseno v zápisu z minulých 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. Tvoří se 

trojstranná smlouva mezi farností, kongregací a arcibiskupstvím o 

majetkových vztazích v souvislosti s obměnou varhan.  

3) PR vyjádřila poděkování Z. Veselé za koordinaci farního kafe.  

4) Přednáška otce Joea 10.11.2022 se velmi vydařila. Po přednášce zazněla výzva 

k adopci dětí v Myanmaru. Farní rada souhlasí s adopcí (formou pravidelného 

příspěvku). J. Klápště zjistí podrobnosti. 

5) Přednáška P. V. Kodeta 13.10.2022 se vydařila. 

6) Forma a podoba zpřehlednění nástěnky v předsíni kostela Svaté Rodiny se 

ještě musí dořešit. 

7) 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.  



8) J. Klápště znovu navrhl vrátit se po skončení epidemie k živému setkávání při 

Biblických hodinách. P. Řehoř promyslí další postup.  

9) 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 

Pozvánka k návštěvě sv. Martina 

18:30 mše sv. 

b) Úkoly k dořešení: 

- Mundůry a koně – P. Janto zjistí možnost koupě kostýmu, abychom si je 

v budoucnu nemuseli půjčovat.  

- Ozvučení – zajistí J. Klápště v 16 hodin zapojení u sv. Martina. M. 

Boukal zkontroluje připojení. 

- Obrázky a záložky se sehnaly a budou se rozdávat při odchodu z kostela 

sv. Martina 

10) 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. Za naší farnost byli delegováni J. Klápště a sestra Agnela. 

11) Komunita sester boromejek nemá kapacitu zajistit dohled nad vězenkyněmi 

při úklidu kostela Sv. Rodiny, proto se hledají jiné cesty, Například za úplatu. 

Diskutována byla sazba. P. Řehoř vyhlásí v ohláškách, že hledáme 

dobrovolníky. 

12) Byl osloven P. A. Scarano s žádostí o přednášku na jaře. Ujistil, že do Řep rád 

přijde.  

 

Nové body: 

 

13) Vánoční program bohoslužeb a aktivit: 

 

Zpovědní den pondělí 19.12. v 16:30 u Sv. Rodiny 

 

24.12., 25.12., 26.12., 31.12. a 1.1., mezi 14 a 16 hodinou otevřen kostel sv. 

Martina s Betlémem. 

 

V době adventní roráty v sobotu v 7 hodin 

 

24.12. v 16 hodin mše sv. v kostele Sv. Rodiny – vystupuje sbor 

 

Půlnoční mše sv. jak u sv. Rodiny tak u sv. Martina (slouží opat M. Pojezdný) 

 

  



Mše sv.: 

25.12.  10 hodin u Sv. Rodiny 

26.12.  9 hodin u Sv. Rodiny 

27.12.  18 hodin sv. Martin s žehnáním vína 

28.12.  18 hodin u Sv. Rodiny 

30.12.  18 hodin u Sv. Rodiny 

31.12.  17 hodin u Sv. Rodiny s poděkováním za uplynulý rok 

1.1.  9 hodin u sv. Rodiny  

10:30 sv. Martin 

7.1.  16 hodin Živý Betlém  

18 hodin mše sv. u Sv. Rodiny 

8.1.  7:45 sv. Martin  

9 hodin u Sv. Rodiny 

 

14) P. Řehoř se při ohláškách dotáže, zda by někdo z farníků neměl možnost zajistit 

Betlémské světlo. 

15) Přišla nabídka použitých, avšak kvalitních varhan ze zahraničí za 60 000 Kč. 

Po konzultaci s organologem se však ukázalo, že jsou příliš rozměrné, tudíž od 

koupě upouštíme. P. Řehoř navrhl, aby se obeslali čeští výrobci, abychom 

zjistili, kolik by stály varhany na míru do kostela Sv. Rodiny.   

16)  3.12.2022 farní duchovní obnova na Strahově. Povede jí jáhen Jakub Žákavec. 

Přihlašovací formulář bude zveřejněn na webu. 

17) Požádali jsme o grant na opravu plotu u kostela sv. Martina – varianta 

s nátěrem plotu a opravou podezdívky – celková částka 290 534,- Kč.  

 

Úkoly, které stále přetrvávají: 

 

18) 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. 

19) 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. 

 

Příští pravidelné zasedání PR se uskuteční ve čtvrtek 8.12.2022 od 19:00 hod. 

v klubu DCB.  

. 

 

 

Zapsal: M. Šturma      Schválil: P. Ř. Žáček 

 

 


