
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY 

dne 12. ledna 2023 
 

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, P. Kuželová, H. Kučerová, M. Svatošová, Z. Veselá, M. 

Šturma, J. Klápště 

Omluveni: S. M. Agnela, P. Janto 

 

K bodům z minulého zápisu: 

 

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

skupin. Tyto úkoly trvají: 

a) Příští bohoslužba s dětmi bude 5.2.2023.  

b) M. Šturma stále hledá koordinátora dětských katechezí v průběhu 

nedělních mší. 

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

d) Příští setkáni post synodální skupiny bude 2.3.2023 

2) J. Klápště upřesnil situaci týkající se adopce dvou dívek z Myanmaru. Jména 

dívek, které budou farností podporovány, jsou Mary a Therese. PR souhlasí 

s poskytnutím jednorázového příspěvku. 

3) P. Janto připraví plán aktivit farnosti na týden v podobě tištěného letáčku. 

4) P. Řehoř vyzve v ohláškách, aby se mu přihlásili zájemci o konání ´Biblických 

hodin formou živých setkání.  

5) V souvislosti s úkolem úklidu bývalé rozlučkové místnosti v kryptě, kde jsou 

uloženy pomůcky farnosti k Živému Betlému a zbytky vybavení dřívějšího 

farního bytu, upozornil J. Klápště na fakt, že by bylo dobré úklid provést ještě 

za působení S. M. Agnely, která odchází v březnu.  

6) A. Scarano byl požádán o přednášku. Je však potřeba se mu ještě připomenout. 

 

Nové body: 

 

7) P. Řehoř bude kontaktovat pana Chytku ohledně dodání doplňkových lavic do 

kostela Svaté Rodiny. Dodání bylo přislíbeno v tomto roce.  

8) P. Janto zakoupil kostým sv. Martina, který při Svatomartinském průvodu 

zdraví shromážděné z věže. Je třeba ještě pořídit kostým pro sv. Martina na 

koni. 



9) V souvislosti s pravidelnými aktivitami farnosti (Živý Betlém, Svatomartinský 

průvod apod.) navrhl J. Klápště ustavení přípravných týmů, aby se akce 

připravovala s dostatečným předstihem.  

10) V postní době se plánuje výlet pravděpodobně do nového kostela na 

Barrandově. 

11) Proběhla diskuse ohledně vytápění kostela Svaté Rodiny. 

12) Plánovaná je postní duchovní obnova farnosti v březnu a křížové cesty. 

13) Pastorační plán byl umístěn na farní web. 

14) Noc kostelů proběhne 2. června 2023.  

 

Úkoly, které stále přetrvávají: 

 

15) K připomínkám byl připraven návrh trojstranné smlouvy mezi farností, 

kongregací a arcibiskupstvím o majetkových vztazích v souvislosti s obměnou 

varhan. 

 

Příští pravidelné zasedání PR se uskuteční ve čtvrtek 9.2.2023 od 19:00 hod. 

v klubu DCB.  

. 

 

 

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

 

 


