
Zápis z 10. setkání pastorační rady ŘK farnosti Modřany - 4/11/2015 
 
Přítomní: 
P. Josef Pecinovský 
Jakub Šerých 
Robert Muller - částečně 
František Holík  
Ivan Bažant 
Ivan Vykypěl 
Pavel Šlégl 
 
Nepřítomní: 
Daniel Feranc 
 
Hosté: 
P Stanisla Góra – prezident ACH 
Pavel Šimek – ACH 
Milada Vernerová, farní CH Modřany 
+ host 
 
V první hodině hosté referovali o své práci, smyslu a poslání charitní služby, 
odpovídali na dotazy a nabídli pomoc při charitativní činnosti v naší farnosti. Také Dr 
Mandíková, která na MÚ má na starost sociální služby v MČ, je údajně připravena ke 
spolupráci v této oblasti. 
Po odchodu hostí pokračovalo setkání PR - probíraná témata:  
- Tříkrálová sbírka – letos organizuje pí Olga Koprová, potřeba co nejdříve sestavit 3-
členné skupinky dětí s 1 dospělým 
- Tříkrálový charitativní koncert se bude konat v neděli 10.ledna v 16,00 v našem 
kostele 
- Farní ples bude tentokrát 23.ledna (sál a kapela je již zajištěna – pí Vernerová) 
- Byla přijata obecná zásada – pro všechny akce vyžadující účast dalších farníků 
v dostatečném předstihu připravit v kostele archy pro přihlašování – s uvedením 
zodpovědné osoby včetně  kontaktu  
- Poutě v Roce milosrdenství: vikariátní 6.5. (1.pátek), postupně se na 1.pátky 
vystřídají všechny vikariáty. Farní pěší (cca 13 km) k Nejsvětějšímu srdci na 
Vinohrady (možná společná se lhoteckými) během některé jarní  soboty – přípravný 
tým povede Jakub. Kdo si netroufá na celou trasu, bude se moci připojit během pouti  
- dle svých sil. AD pouť do Krakova – Lagievnik ?  
- Daniel se nabídl zprostředkovat setkání s pražským zastupitelem p. Wolfem 
ohledně vyřešení problémů s opravou kapličky sv.Bartoloměje. Jako reálné se zatím 
jeví 2 možnosti: 1) převést kapličku z magistrátu na farnost, 2) přesvědčit magistrát, 
aby si svou kapličku opravil. 
- V Modřanech vzniká místní organizace Orla, kontaktováním zakladatele byl 
pověřen Jirka Kopr. 
- Bylo znovu probíráno vymalování kostela, používání svíček pouze voskových, 
zredukování topení v kostele (alternativní možnost – zakoupení elektrických podušek 
na lavice) 
- plánuje se návštěva varhanáře v příštím týdnu ohledně výhledového řešení varhan 
v našem kostele a jejich údržby – zajistili František a Ivan B. 
Zajištění bezproblémového chodu obou zvonů úspěšně pokračuje (Jakub a Petr 
Sixta)  



P Josef dodatečně informoval o pořadu bohoslužeb o letošních Vánocích. Na 
štědrý den bude v 16 hod bohoslužba slova – odslouží jáhen Štěpán Fáber 
- „půlnoční“ začne již ve 22 hod, zatím není jasné, bude-li možnost, aby 

modřanský chrámový sbor při ní vystoupil s Rybovou mší. 
- "adventní duchovní obnovu" pro naši farnost v sobotu 12. prosince od 14.00 - 

19.00 hodin, od 18.00 hodin bude završena mší svatou (v případě společného 
oběda,( např. gulášek?) bychom začali již ve 13.00 hodin.) Vedení duchovní 
obnovy přislíbil P. Miloš Szabo.  

 
 

Příští setkání PR se uskuteční ve středu 2.12.2015  - v 19,00 
 
Podněty a komentáře členů PR zasílat vždy nejpozději týden před setkáním PR, aby 
se bylo možno do setkání  na ně připravit 
 
zapsal: Ivan Vykypěl 


