
 

20. setkání pastorační rady – 5.9.2017 
 
Přítomní: P. Josef Pecinovský, Jakub Šerých, František Holík, Pavel Šlegl, Ivan Bažant 
                Robert Műller, Ivan Vykypěl 
         
Omluveni: Daniel Feranc, Milada Vernerová, 
 
Program jednání: 
 
1. Pastorační aktuality  
  

 Farní odpoledne – v ne 10.9. v 15 hod. na farní zahradě, přípravné práce začínají ve 14 hod. 
V rámci odpoledne bude v 16,00 předvedena hra o Pinokiovi manželi Duřtovými 

 Ve čtvrtek 14.9. odpoledne začíná výuka náboženství na faře, přihlášky připravil a rozeslal 
Daniel – podrobnosti viz farní web 

 V pátek 15.9. se uskuteční v katedrále mše sv. k uctění P.Marie Fatimské (bude přítomna její 
socha přivezená z Fátimy v rámci jejího putování po naší republice). Předpokládá se hojná 
účast věřících i kněží naší diecéze. Možnost sloužení mše sv. v Modřanech v tento pátek 
zatím ještě není potvrzena. 

 V so 16.9. se koná na Tetíně pouť ke cti sv. Ludmily – poutní mši slouží otec biskup Václav 
Malý v 11,00, ukončení pouti se předpokládá požehnáním ostatky sv.Ludmily v kostele 
sv.Ludmily v 16,30 hod. 

 Pěší pouť do Staré Boleslavi na svátek sv. Václava bude pořádána opět farností v Kyjích a 
v Černém mostě. Podrobnosti o těchto poutích, ke kterým je možno se připojit, lze zjistit na 
stránkách „https://www.prazskapesipout.cz/informace/“ 

 Již opět pokračují pravidelné modlitby nešpor u kapličky sv.Bartoloměje na úmysl její opravy 
- podrobnosti viz farní web a také na plakátcích ve vývěsce kostela. Bažantovi jsou v kontaktu 
s magistrátem, který na opravě kapličky již „pracuje“ – tak uvidíme. Po opravě kapličky je 
třeba obnovit také oltářní kříž z kaple. 

 Otec Josef se dohodl s P.Leošem Ryškou – ředitelem TV NOE,  na jeho brzké návštěvě 
v naší farnosti, kdy by mohl odsloužit mši sv. a také informovat o činnosti, problémech a 
úspěších televize NOE. Setkání by se odehrálo buď v neděli podvečer nebo některou středu 
taktéž podvečer. Po stanovení pevného termínu chceme pozvat na toto setkání také farníky 
ze Lhotky a Zbraslavi. 

 V ne 22/10 v 15,00 bude na faře setkání členů živého růžence, které organizuje pí Olga 
Koprová – jsou vítáni i noví zájemci. 

 
 
2. Další probíraná témata 

 
 Farnost zakoupí „žluté misálky pro výuku náboženství na faře (50 ks) 
 Vzhledem k opakovaným upozorněním na problémy při vydávání oblečení a ostatních potřeb 

během otevíracích hodin farní charity, bylo by vhodné písemně požádat MÚ o asistenci 
městské policie v této době v blízkosti farní charity. 

 Diskutovalo se také o možnosti slavení mše sv. v našem kostele přímo v den slavnosti  
Nanebevzetí P.Marie 15.8., což by jistě mnozí farníci uvítali 

 
 
 

 Příští setkání PR 24.10.2017, v 19,30 hod 
 

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

bylo možno do setkání na ně připravit. 


