
 

18. setkání pastorační rady – 21.3.2017 
 
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  
  

 Letošní noc kostelů v pá 9.6. se z důvodu malování (mělo by skončit do 31.5., ale…) nebude 
konat v modřanském kostele, ale pouze v Hodkovičkách u kapličky sv. Bartoloměje – včetně 
mše sv. v 18,00 (program zajišťuje Ivan B. a je zveřejněn na netu) 

 V době malování kostela (květen) budou bohoslužby ve všední den konány na faře – ve „farní 
kapli“, o nedělích -7.,14.,21. a možná i 28. na farní zahradě (v 8,00 a 9,30 hod) – předpokládá 
se, že bude možno využít nové mobilní ozvučení i na zahradě. Poslední nedělní mše sv. 
v kostele (před malováním) budou 30/4). 

 V těchto týdnech probíhají intenzivní modlitby za katechumeny, které během velikonoční 
vigilie (15/4 ve 20,30) „přijmeme“ do farní rodiny 

 P Lukáš Porcal nabídl zorganizovat autobusovou farní pouť na Kutnohorsko (do Sedlce, 
Grunty a na další místa – jako nejvhodnější termín se jeví sobota 17.6.  

 1.sv.přijímaní bude v ne 18.6. (asi 5 dětí) 
 
 
2. Další probíraná témata 

 
 Malování kostela se uskuteční v průběhu měsíce května (1.-31. dle smlouvy, která má být 

s firmou p Březiny podepsána v pá 24.3.) Orientační časový harmonogram prací vypracuje 
Jakub a zveřejní, aby se dobrovolníci mohli přihlásit na pomocně práce (vyklízení inventáře, 
úklid,…)   

 Farnost požádá arcibiskupství o příspěvek na malování a nové ozvučení kostela ve výšce 
100 000,- Kč – což představuje asi 30% očekávaných nákladů (cca 185 000,- malování, cca 
130 000,- nové ozvučení kostela, do 20 000,- rozebrání, uložení a opětovné sestavení 
varhan (p Turchich + dobrovolní pomocníci), obdobná částka za restaurátorské práce/čištění  
(Pavel Š s kolegyní) 

 Pro nové ozvučení kostela byla vybrána firma Šoltys – byla diskutována otázka počtu a 
umístění reproduktorů (v této problematice se orientují Ivan B, Jakub a Pavel, kteří jsou 
pověřeni jednáním s p Šoltysem). 

1. Práce na novém ozvučení budou probíhat ve 2 etapách – instalace a zapojení nového 
ozvučení, které nezpůsobí znečištění kostela, proběhne před Velikonocemi, zbytek 
(zasekání vedení,…) až po Velikonocích – nejpozději do konce dubna. 

 
3. Další pastorační aktivity 

 
 Ve Svatém týdnu bude rozšířená možnost přijetí svátosti smíření (především ve středu 12/4) 
 Na Velký pátek (14/4) bude křížová cesta v kostele v 15,00 
 V pondělí 20.3. na svátek sv.Josefa bude mše sv. v 18,00 
 Jakub navrhl pro příští léta cyklus poutí po religiózních více či méně známých místech naší 

diecéze. Pro letošní rok (září, říjen ?) by byla vhodná např. Točná, v příštím roce Komořany 
včetně běžně veřejnosti nepřístupné zámecké kaple. Příští rok slaví místní meteorologický 
ústav 10 let svého trvání a máme kontakty na některé jeho zaměstnance. 

 P. Josef nás a naším prostřednictvím i všechny farníky (bude i v ohláškách) pozval na 22/7 
na poutní místo Skalka u Mníšku, kde bude sloužit v 10,00 poutní mši sv. 

 Franta navrhl seznámit farníky s některými křesťanskými periodiky, která jsou možná trochu 
opomíjena – např Milujte se (vydává FATYM ve Vranově n.Dyjí), Tarsicius (čtení pro 



 

ministranty) nebo IN (pro děvčata). Pár čísel těchto časopisů bude v nejbližší budoucnosti 
k dispozici v předsíni kostela k bezplatnému rozebrání farníky s cílem získat více čtenářů (a 
přispěvatelů) těchto periodik. 

 Zatím se nepodařilo Danielovi obstarat misálky – jsou momentálně rozebrány, doufáme, že 
se podaří v nejbližší budoucnosti  

 
 

 Příští setkání PR se uskuteční v úterý 16.5. 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. 


