
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY 

dne 9. března 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, S. M. Agnela, S. M. Dolorosa, H. Kučerová, M. Svatošová, 

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

Omluvena: P. Kuželová 

 

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 16.4.2023 

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

nedělních mší. 

c) Příští setkáni post synodální skupiny bude 4.5.2023 

2) P. Janto uveřejnil informaci o sponzorování dívek ze sirotčince v Myanmaru v 

Martinovinách 

3) P. Řehoř doplnil přehled aktivit na webu farnosti. 

4) Proběhla dlouhá diskuze o tom, zda Biblické hodiny budou vedené online či živě 

(prezenčně). Zatím budou ponechané formou online setkání.  

5) Nepotřebná technika z dřívějšího farního bytu přechodně skladovaná v bývalé 

rozlučkové místnosti v kryptě bude vyvezena do sběrného dvora. 

6) 11.5.2023 v 18:45 proběhne přednáška A. Scarana na volné biblické téma. 

7) Pan Chytka potvrdil dodání doplňkových lavic do kostela Sv. Rodiny. Termín 

dodání by měl být červenec 2023 a cena 148 700,- Kč vč. DPH. Bude připravena 

smlouva o dílo. 

8) 25.3.2023 proběhne výlet do nového kostela na Barrandově. Od 14 hodin bude 

prohlídka a od 15 hodin mše svatá. 

9) Zálohové platby za elektřinu, vodné a stočné činí od března tohoto roku 1 400,-

Kč. 

10) V souvislosti s pravidelným úklidem kostela Sv. Rodiny byla oslovena firma 

MAX služby, která nabídla úklid 2x do měsíce za cenu 1 350,- Kč bez DPH. 

Pastorační rada tuto nabídku odsouhlasila s tím, že první úklid proběhne 31. 

března 2023. 

11) Pastorační rada děkuje všem, kteří se podíleli na úklidu kostela Sv. Rodiny dne 

4.3.2023. 



12) V souvislosti s obměnou varhan u Sv. Rodiny byla připravena smlouva mezi 

farností, kongregací a arcibiskupstvím, ale bude se aktualizovat tak, aby 

odpovídala současnému stavu.  

 

Nové body: 

 

13) Na úvod pastorační rady nám hosté z libocké farnosti pánové Fabián a 

Bartáček, kteří se v tamní farnosti starají o fungující společenství mládeže, 

sdělili své zkušenosti a bylo domluveno, že 14.5.2023 po mši by tyto své 

zkušenosti sdíleli i s našimi farníky. Zároveň přislíbili, že děti z naší farnosti, 

které budou mít zájem, se budou moci zúčastnit farního tábora libocké farnosti. 

14) Poseminární setkání budou mít charakter setkání nad Božím slovem a 

postsynodální setkání budou nad tématy, která budou probrána na nejbližším 

setkání. 

15) Program bohoslužeb o Velikonocích je zveřejněn na webu farnosti. 

16) Mše 19.3.2023 bude přenášena rozhlasem. 

17) V dubnu 2023 bude farní kafe 9. dubna tedy na Boží Hod. 

18) 11. června 2023 bude první sv. přijímání. Po slavnosti proběhne farní kafe. 

19) Informace o amfoře a změně anonymity bude v ohláškách. 

20) M. Šturma osloví zájemce o mytí nohou na Zelený čtvrtek. 

21) V nejbližších Martinovinách bude poděkováno panu Peřichovi za dlouholetou 

starost o tento farní zpravodaj. 

 

Úkoly, které stále přetrvávají: 

 

22) P. Janto zakoupí ještě kostým sv. Martina, který bude použit pro jezdce na koni 

ve Svatomartinském průvodu. 

23) Větší akce farnosti (Živý Betlém, Svatomartinský průvod apod.) je potřeba 

připravovat s dostatečným předstihem už od září a sehnat pomocníky. 

24) Noc kostelů proběhne 2. června 2023. Přihlášeny jsou oba kostely. 

 

 

Příští pravidelné zasedání PR se uskuteční ve čtvrtek 13.4.2023 od 19:00 hod. 

v klubu DCB.  

. 

 

 

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

 

 


