
13. setkání pastorační rady – 30.3. 2016 
 
Přítomní: P. Josef Pecinovský, Jakub Šerých, Robert Muller, František Holík, Ivan Bažant, 
                Pavel Šlégl, Daniel Feranc, Milada Vernerová 
Omluveni:  Ivan Vykypěl 
 
 
1. Rok milosrdenství: 
• 1. pátky v měsíci 
Od února – října je v naší farnosti pastorační snaha pozvat farníky k prožívání kající praxe a 
„získání devíti 1. pátků v měsíci“. V tyto dny bude rozšířená příležitost k přijetí svátosti smíření. 
• Farní pouť – 30. dubna 
V sobotu 30. dubna se uskuteční farní pouť do kostela Nejsvětějšího Srdce Páně. O přípravě a 
navržené trase informoval Jakub Šerých. Informace budou farnosti dány ve farním zpravodaji i na 
webových stránkách. J. Šerých informoval o kompletním zajištění Pouti farností a rodin ke Svaté 
bráně, přidá se i Zbraslav a Kunratice. 
• Vikariátní pouť – 3. června 
Vikariátní pouť do kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad se uskuteční v 
den slavnosti Nejsvětějšího Srdce Páně, to je v pátek 3. června. Předpokládá se začátek mše 
svaté v 18.00 hodin a následný program (adorace, svátost smíření...). 
 
 
1. Velikonoční doba 2016 
• Dovolená 12.4. - 16.4. 
Ve dnech 12.4. - 16.4. nebudou ve farnosti z důvodu dovolené bohoslužby. 
• Biřmování 1. května 2016 
V neděli 1. května 2016 při mši svaté od 9.30 hodin bude v našem kostele udílet biskup Václava 
Malý osmi farníkům svátost biřmování. 
• Slavnost Seslání Ducha Svatého 
V neděli 15. května je slavnost Seslání Ducha Svatého. 
• 700 let od narození Karla IV. 
P. Pecinovský informoval o akci 14.5. na Karlštejně, kde bude k výročí 700 let od narození Karla IV. 
sloužit od 16.00 mši sv. Miloslav kardinál Vlk. 
• Corpus Domini 
Místostarosta MČ Prahy 12 Zbyněk Boublík požádal P. Pecinovského o poskytnutí zázemí na faře 
účastníkům poutě "Po stopách kněze Petra z Prahy do Orvieta 2016", na faru by poutníci měli dojít 
v neděli 15.5. cca kolem 11.30 hod. - uvítání P. Pecinovský, pak je potřeba zajistit přítomnost 
alespoň několika farníků (káva,čaj,...). 
• Vizitace farnosti kardinálem Dominikem Dukou – 18. května 
Ve středu 18. května navštíví naši farnost Dominik kardinál Duka. Kromě osobního setkání pana 
kardinála s farářem Pecinovským a s kontrolou farní agendy (matriky, účetnictví...) se plánuje i 
setkání s farníky. Je potřeba předem svolat i schůzku s farníky – učiteli, neboť je přáním našich 
biskupů získat pro osvětu a výuku náboženství stávající věřící učitele přímo na základních školách. 
PR dále doporučuje urychleně ustavit Ekonomickou radu farnosti (ERF).  Do programu vizitace ev. 
zařadit a předem domluvit asi dvě návštěvy nemocných, dále je možné s panem kardinálem 
navštívit MŠ Studánku. Asi by bylo vhodné i domluvit setkání s paní starostkou Rázkovou a 
případně i s dalšími zastupiteli MČ Prahy 12. Určitě by se měl vizitace účastnit i P. Karol Laburda... 
 
 
1. Další pastorační záležitosti 
• Ladění varhan 
Proběhlo další ladění varhan varhanářem panem Filipem Turchichem. 
• Malování kostela 
 Ve dnech 6.6. - 18.6. proběhne v našem kostele malování. Předběžný rozpočet firmy je na 
          166.000,- Kč, je to se škrábáním, lešením a zakrytím. Již se našli z řad farníků sponzoři, 
 kteří na tento účel přislíbili 100.000,- Kč. Doporučeny varianty světlé a teple působící barvy. 
 Schválené varianty konzultované s panem Ing. Bambasem z Národního památkového 



 ústavu budou přestaveny farníkům s možností hlasování. Bude nutno při malování sejmout 
 se stěny obraz sv. Ondřeje od Petra Brandla - vzhledem k jeho velké hmotnosti zvážit, jak 
 se s ním bude manipulovat, ev. konzultaci a možnosti na restaurování - by mohl zjistit P. 
 Šlégl(?). J. Šerých též zajistí výměnu světelných zdrojů, z poloviny sponzorsky, a vyčištění 
 křišťálového lustru. Během malování budou nedělní farní mše sv. probíhat na farní zahradě, 
 ve všední dny s výjimkou pátku 10.6., kdy bude mše v 18.00 u kaple sv. Bartoloměje v 
 Hodkovičkách, na faře. V neděli 12.6. bude po ukončení „zahradní půldesáté“ navazovat 
 příprava a společné „farní  poledne“ s obědem. 
• Noc kostelů – 10. června 
  Farnost se letos s kostelem Nanebevzetí Panny Marie do „Noci kostelů“ z důvodu malování 
  kostela letos nezapojí. Nicméně jistý program u kaple sv. Bartoloměje v Hodkovičkách  
  zajistí Ivan Bažant spolu s hodkovičskými farníky. 
• Oprava dveří zvonice 
 P. Pecinovský informoval PR o realizaci nových dveří na Zvonici. Byly pořízeny nové
 tepané dveře, stylem odpovídající oknům, včetně dvou zámků, které na objednávku 
 zhotovil kovář pan Hrubý ze Řevnic v ceně (47.350 Kč). P. Pecinovský dále informoval, že 
 návazně konzultoval opravy pískovcového portálu s akad. sochařem panem Petrem Váňou 
 (mj. autor kopie Bendlovy sochy P. Marie pro Mariánský sloup na Staroměstském nám.), 
 který by renovaci provedl. Oprava dřevěného stropu ve Zvonici dosud provedena není. 
• Smlouva Farní charity s MČ Prahy 12 
M. Vernerová informovala o ukončení již neaktuální smlouvy mezi Farní charitou a MČ Praha 12 
na pronájem prostor pro humanitární šatník ve středisku v Zátišské ul. 1 , Praha 12. Rada MČ 
schválila další pronájem pro Far. charitu, avšak namísto dosud symbolického nájmu (za 1,- 
Kč/ročně) budou provozní náklady ve smyslu připravené schválené smlouvy navýšeny (vlastní 
nájem 1.000,- Kč/ročně + provozní náklady - předpoklad - celkem asi na 6 -7 tis. /ročně). Zvýšené 
náklady se budou prozatím hradit z darů a sbírek při akcích pořádaných modřanskou charitou. 
• Brožurka o křížové cestě 
M. Vernerová informovala o připravované informační brožurce o Křížové cestě U Zvonice, s 
meditacemi sochaře Miroslava Beščece a fotografiemi jednotlivých zastavení. V současné době je 
připravena k posledním korekturám v nakladatelství Karolinum (pod UK). V průběhu dubna by 
měla jít do tisku, k dispozici předpokládáme od května. Náklady budou hrazeny částečně Farní 
charitou P4 Modřany, částečně autorem. 
• Nové lavice v kostele? 
 P. Pecinovský představil návrhy nových lavic do mezistupně /ve stejném vzhledu jako stávající 
dole/ náhradou za stávající podélné lavice a přesunem  ambonu do presbytáře /nutný posun 
obětního stolu a další dispoziční úpravy/. Byla doporučena snížená varianta pro dvojici dospělých s 
možností jednoduchého přemístění z příčných řad na podélné pro případné akce, vyžadující větší 
prostor na mezistupni s nehlučně se sklápějícím klekátkem, nebo se šikmým zapuštěným pevným 
klekátkem, nebo i lavice bez klekátka. Je nutné doplnit i obložení stěn v podobném stylu jako u 
stávajících lavic. I. Bažant doporučuje pro rozhodnutí nové skicy s aktuálními /užšími/ rozměry 
lavic s klekátky v obou orientacích vůči ose kostela. J .Šerých doporučené zakreslení do půdorysu 
kostela.  
 
 

Příští setkání PR se uskuteční ve středu 24.5. 2016  - v 19,30 hodin 
 

Podněty a komentáře členů PR zasílat vždy nejpozději týden před setkáním PR, aby se bylo 
možno do setkání  na ně připravit 

Příloha: 

Noc kostelů 10.6. 2016 

Prosím zaslat do 4.4. 2016 na arcibiskupství tuto zprávu: 
Z důvodu malování kostela Nanebevzetí Panny Marie v Modřanech bude probíhat náhradní 
program Noci kostelů u kaple sv. Bartoloměje v Hodkovičkách u zastávky MHD Černý Kůň. 
 
Program Noci kostelů u kaple sv. Bartoloměje v Hodkovičkách: 
 16:00  Kávička u kapličky a výstava o kapličce 



 17:00  Z historie Hodkoviček 
 18:00  Farní mše za živé a zemřelé občany Hodkoviček 
 19:00  Hodkovičské tóny 
 20:00  Nešpory 

 
 


