
 

17. setkání pastorační rady – 24.01.2017 
 
Přítomní: P. Josef Pecinovský, Jakub Šerých, František Holík, Pavel Šlegl,  
                Daniel Feranc, Milada Vernerová, Ivan Bažant, Ivan Vykypěl 
         
Omluveni: Robert Műller 
 
Program jednání: 
 
1. Pastorační aktuality  
  

 Zhodnocení setkání ministrantů vedené P.Hudemou – vysoká účast (přes 30 ministrantů) – 
spokojenost s probíranými tématy, sportovním vyžitím v tělocvičně (zajistila pí Brožová) i 
stravou (řízky se salátem) 

 Příprava farního plesu (11. února) pokročila (zajištění hudby, šatnářů, tomboly, dopravy židlí, 
květin na stoly, prodeje lístků, program a konferování,…) – informovala a zajistila Milada 
Vernerová 

 Průběh a výsledek 3-králové sbírky (organizovala pí Olga Koprová), podle posledních 
informací se v Modřanech vybralo cca 55 000 Kč (počet pokladniček?) 

 Tvorba nového farního webu pokračuje (Jakub) – diskutován obsah úvodní stránky – 
především rubrika aktualit a její aktuálnost adresa „new.modranskafarnost.cz“ 

 
 
2. Další probíraná témata 

 
 Malování kostela zatím není zajištěno – p Rouzek jednostranně změnil dohodnuté podmínky 

(zřejmě již nemá o práci zájem). Byl osloven p Březina čeká se na jeho nabídku (cca do 
týdne) 

 Farnost pronajala na jeden rok louku (2330/1) Na beránku za symbolickou cenu (500 Kč) 
Ekocentru Koniklec 

 Převod hrobového místa – P. Valenta – na ŘKF Praha Modřany – hrob z umělého kamene 
se rozpadá – bude třeba objednat jeho rekonstrukci (min 50 000,- Kč) 

 Restaurování obrazu – „Stigmatizace sv. Františka“ – v letošním roce vzhledem k nákladům 
na malování nebude (cena za restaurování – 210 000,- Kč (restaurátorka Eva Skarolková) – 
možnost získání příspěvku z arcibiskupství, příp. grantu) 

 Způsob finanční odměny profesionálním hudebníkům bude i nadále prováděn v souladu se 
směrnicí arcibiskupství – tedy s dokladem proti podpisu 

 
3. Pastorační aktivity 

 
 V neděli 5. 3. při mši v 9,30 budou přijati 2 noví katechumeni, kterým by při letošní 

Velikonoční vigílii (15 .4.)  měli být uděleny svátosti křtu a biřmování 
 Duchovní obnova (postní) je naplánována na sobotu 4.3. – exercicátor zatím ještě není 

zajištěn 
 V pondělí 20.3. na svátek sv.Josefa bude mše sv. v 18,00 
 Vsobotu na svátek Zvěstování zůstává čas mše  - 8,00 
 Účast na Noci kostelů (10.6.) bude rozhodnuta v závislosti na tom, jak dopadne (časově) 

malování kostela. Již začínají semináře k Noci kostelů – informace nám přeposlal Jakub 
 Pro letošní farní pouť zatím nebyl vybrán nejvhodnější termín a místo (Karlštejn, sv.Jan pod 

Skalou, Stará Boleslav, Tetín, Budeč ?) – ohlasy na loňskou pouť k Nejsv. Srdci Páně byly 
velmi pozitivní 

 Daniel zajistí nákup 20 – 30 ks misálků pro děti (nejraději „žlutých“), které budou k dispozici 
v kostele pro děti – budou zaplaceny z farních prostředků stejně jako katechetické sešitky 
pro děti na jednotlivé neděle pro letošní cyklus. Vloni se sešitky velmi osvědčily. 

 Nedělní kázání pro děti při „dětské“ mši je podmíněno soustředěním dětí v prvních lavicích, 
které zajistí dobrovolníci (zatím se přihlásil Daniel)  



 

 
Příští setkání PR se uskuteční v úterý 21.3. 2017  - v 19,00 hodin 

 
Podněty a komentáře členů PR zasílat vždy nejpozději týden před setkáním PR, aby se bylo 

možno do setkání na ně připravit. 


