
 

16. setkání pastorační rady – 15.11. 2016 
 
Přítomní: P. Josef Pecinovský, Jakub Šerých, František Holík, Pavel Šlegl, Robert Muller, 
                Daniel Feranc, Milada Vernerová 
         
Omluveni:  Ivan Bažant, Ivan Vykypěl 
 
Program jednání: 
 
1. Pastorační aktuality – advent a Vánoce 
 Slavnost Krista Krále – 20. listopadu 
 V neděli 20. listopadu budeme slavit slavnost Ježíše Krista Krále. 
 Bohoslužby budou v řádném nedělním programu. 
 
 Roráty v našem kostele 
 Tradiční adventní roráty budou v našem kostele vždy při ranních bohoslužbách ve čtvrtek a 

v sobotu. 
 Bohoslužby ve čtvrtek budou v adventu již od 6.00 hodin, sobotní mše svaté pak zůstanou 

bez změny, tedy od v 8.00 hodin. 
 Ve čtvrtek 8.12. (Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu) PR 

doporučuje kromě ranní mši sv. s roráty i bohoslužbu v 18.00 hodin. 
 
 Mikulášská bohoslužba a besídka pro děti – 5. prosince 
 V pondělí 5. prosince se uskuteční tradiční „Mikulášská“. 
 V 16.30 hodin bude v kostele bohoslužba slova, program a „setkání se sv. 

Mikulášem“ pokračuje na faře cca od 17.00 hodin. 
 
 Ministrantské setkání v Modřanech – 10. prosince 
 V sobotu 10. prosince se v naší farnosti pod vedením P. Benedikta Hudemy, faráře z Nuslí 

uskuteční setkání mladších ministrantů naší pražské arcidiecéze. 
 Vlastní program začíná v 10.00 hodin, závěr setkání bude kolem 16.00 hodin. 
 Po dopoledním duchovním programu a praktickém nácviku bude společný oběd. Po obědě 

pak následuje v tělocvičně školy sportovní program. Setkání bude završeno krátkou 
společnou modlitbou. 

 Očekáváme cca 30 – 35 ministrantů. 
 

 Adventní duchovní obnova a příležitost ke svátosti smíření – 17. prosince 
 V sobotu 17. prosince se uskuteční adventní duchovní obnova. 
 V rámci duchovní obnovy bude i rozšířená příležitost k přijetí svátosti smíření s účastí 2-3 

zpovědníků. 
 PR velmi doporučuje, aby se program duchovní obnovy konal na faře. 

 
 Vánoční program bohoslužeb 
 Pastorační rada byla seznámena s pořadem bohoslužeb v období Vánoc. Program se od 

loňského víceméně neliší. 
 Vigilie slavnosti Narození budou slouženy 24. prosince od 16.00 a od 22.00 hodin. 
 Slavnost Narození Páně (25.12.) připadá letos na neděli, bohoslužby budou jako v neděli. 
 V pátek 30.12. je svátek Svaté Rodiny. Při liturgii svátku bude i obnova manželských slibů. 
 Vánoční mše Jana Jakuba Ryby pak v podání chrámového sboru zazní až při večerní 

bohoslužbě na Nový rok, tedy 1.1. 2017 v 18.00 hodin. 
 
 Tříkrálová sbírka: 2.1. - 7.1. 2017 
 PR byla informována o chystané Tříkrálové sbírce. 
 Ve spolupráci s pí Olgou Koprovou, potřeba co nejdříve sestavit 3-členné skupinky dětí s 

jedním dospělým. 



 

 PR navrhuje objednat až 15 kasiček. 
 
 Farní ples – 11. února 
 Paní Vernerová informovala PR o termínu konání farního plesu: 11. února 
 Je třeba zajistit tým, který si přípravu a organizaci plesu vezme na starost. 

 
2. Další probíraná témata 
 Malování kostela 
 PR byla seznámena s aktuálním stavem. 
 Farnosti je již předložena nabídka firmy Rouzek. Oslovena bude ještě i firma pana Březiny. 
 Rozhodnutí o výběru firmy bude do poloviny prosince s tím, že se pak bude následně 

připravovat „Smlouva o dílo“. 
 Vlastní malování kostela se plánuje po Velikonocích, na začátek května 2017. 

 
 Převod hrobového místa – P. Valenta – na ŘKF Praha Modřany 
 PR byla informována o probíhajícím převodu hrobového místa (P. Valenta) na modřanskou 

farnost. 
 Přirozeně z této skutečnosti vyplývá i povinnost se o hrob starat. 
 Po realizovaném převodu budou o všem informováni i farníci. 
 
 Restaurování obrazu – „Stigmatizace sv. Františka“ 
 Je jistá možnost, že by se v příštím roce realizovalo restaurování obrazu „Stigmatizace sv. 

Františka“. 
 Paní restaurátorka Eva Skarolková zašle farnosti svou nabídku, která bude následně zaslána 

P. Kelnarovi na AP. 
 
 Pronájem louky 2330/1 
 Připravuje se nájemní smlouva o pronájmu louky 2330/1 v ulici Hornocholupická. 
 Ekocentrum Koniklec předložilo návrh smlouvy, vše se dále řeší na Správě majetku AP. 

 
 Farní web a farní zpravodaj 
 PR projednala potřebu zlepšit informovanost ve farnosti s využitím webu, farního zpravodaje, 

ohlášek a vývěsek. Je žádoucí, aby se důležité informace (termíny mimořádných bohoslužeb 
atd.) objevovaly pokud možno ve všech těchto informačních kanálech paralelně.  

 PR navrhuje, aby byla sestavena malá „redakce“, která by s aktualizací informačních kanálů 
pomáhala. Předběžně se pro tuto činnost nabídl pan Lukáš Porcal.  

 
 Úklid kostela – opakování úkolu 
 Přetrvává problém se službou kostelníka (výhledově projevil ochotu p Kroužil) a 

každotýdenním úklidem kostela. PR se dohodla, že otec Josef připraví papír pro přihlášení 
dobrovolníků a uvede v rámci ohlášek. Na základě počtu přihlášených budou vytvořeny (po 
vzájemné dohodě) jednotlivé „úklidové čety“. 

 
 Údržba varhan 
 PR projednala požadavek varhaníků, aby pokud možno ještě před Vánocemi byla provedena 

průběžná údržba varhan (některé rejstříky opět zlobí).   
 
 Setkání sponzorů 
 PR projednala možnost zorganizování večera dobrodinců a sponzorů farnosti, kde by se jim 

vyjádřil dík za jejich práci pro farnost. Tato myšlenka bude dále rozvíjena na dalších setkáních 
PR.  

 
Příští setkání PR se uskuteční v úterý 17.1. 2017  - 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. 


