
 

19. setkání pastorační rady – 16.5.2017 
 
Přítomní: P. Josef Pecinovský, Jakub Šerých, František Holík, Pavel Šlegl,  
                Milada Vernerová, Robert Műller, Ivan Vykypěl 
         
Omluveni: Daniel Feranc, Ivan Bažant 
 
Program jednání: 
 
1. Pastorační aktuality  
  

 Letošní noc kostelů v pá 9.6. proběhne pouze v Hodkovičkách u kapličky sv. Bartoloměje – 
včetně mše sv. v 18,00 (program zajišťuje Ivan B. a je zveřejněn na netu) 

 Vzhledem k postupu prací malování kostela (květen) budou bohoslužby ve všední den 
konány na faře – ve „farní kapli“, o nedělích - 7.,14.,21. i 28. na farní zahradě (pouze v 8,00 
a 9,30 hod) 

 S vybouráním sejfu (bývalého „2.svatostánku) – v případě potřeby ve dnech 18. – 20.5. 
pomůže Ivan V. 

 Znovu zavěšení lustru v lodi kostela proběhne v pá 26.5. od 16,00 (Jakub a Ivan V.) 
 Úklid kostela po malování se předpokládá v so 27.5. po ranní mši sv. 
 Lukáš Porcal zorganizoval autobusovou farní pouť na Kutnohorsko (do Sedlce, Grunty a na 

další místa –v sobotu 17.6. Zatím je o pouť ze strany farníků minimální zájem, je třeba 
v ohláškách zdůraznit potřebu včasného přihlášení a zaplacení účastnického poplatku ve 
výši 350.- / os. 

 Slavnost Nanebevstoupení Páně ve čt 25.5. bude ještě uspořádána na farní zahradě 
 Ostatní svátky / slavnosti (4.6. – Seslání sv.Ducha, 11.6. – Nejsvětější Trojice a 15.6. Těla a 

Krve Páně) proběhnou již ve vymalovaném a vyčištěném kostele 
 1.sv.přijímaní bude v ne 18.6. (předpokládá se 3 - 5 dětí) 
 20.6. proběhne u nás v Modřanech vikariátní konference  
 P. Josef nakoupil pro katechezi dětí 50 ks knížky „Cestička k Bohu“ vydané v r 1996 

Cyrilometodějskou Maticí 
 AP poskytne naší farnosti příspěvek na malování a ozvučení kostela ve výši 100 000,- Kč 

(Bohu díky) 
 
 
2. Další probíraná témata 

 
 V rámci ohlášek proběhne nábor nových zájemců o účinkování v Modřanském chrámovém 

sboru 
 P. Josef v nejbližší době osloví svého spolužáka  - ředitele televize Noe O. Leoše Ryšku 

s prosbou o návštěvu v naší farnosti spojenou s propagací této křesťanské televize. TV Noe 
vysílá již jedenáctým rokem a je financována pouze z dobrovolných příspěvků diváků a 
dalších dobrodinců. Jako nejvhodnější se zatím jeví termín mezi 15. a 20.9. letošního roku 

 
 
 

 Příští setkání PR zatím není stanoveno 
 

   předpokládá se v září letošního roku.  
 

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


