
 

21. setkání pastorační rady – 24.10.2017 
 
Přítomní: P. Josef Pecinovský, Jakub Šerých, Pavel Šlegl, Ivan Bažant Daniel Feranc, Milada 
Vernerová, Ivan Vykypěl 
         
Omluveni: Robert Műller, František Holík, 
 
Program jednání: 
 
1. Pastorační aktuality  
  

 V so 28.10. požehná P. Josef nově zřízenou autobusovou zastávku  u hřbitova mezi Písnicí 
a Cholupicemi. Program začne v 11,00  u pomníku padlým za světové války na náměstí a po 
požehnání v 11,50 bude následovat krátká modlitba u kříže na místním hřbitově. 

 Ve stř. 1.11.  – slavnost Všech svatých, bohoslužba v kostele v 18,00  
 Ve čt. 2.11.  – „Dušičky“  - program:  16,00 pobožnost na Modřanském hřbitově, 16,30 mše 

sv. „Za duše v očistci“ a v 18,00 mše „ Za zesnulé z farnosti“, při které vystoupí Modřanský 
chrámový sbor 

 V pá. 3.11.  – setkání s dětmi ze „Studánky“ dopoledne v kostele (P.Karol) 
 Setkání s P.Leošem Ryškou – ředitelem TV NOE se uskuteční některou středu v podvečer.  

V ideálním případě by mohlo být spojeno se mší, kterou by P.Leoš celebroval. Po stanovení 
pevného termínu pozveme na toto setkání také farníky ze Lhotky a Zbraslavi. 

 V so. 11.11. (sv.Martin) –v 10,00 v katedrále mše pro ministranty, oběd v Arc. paláci a setkání 
s Hradní stráží – sekání ministrantů končí v cca 16,00 (P. Benedikt Hudema) 

 V ne 26.11. – Slavnost Krista Krále, při dopolední mši možná vystoupí „sbor“. Odpoledne ve 
14 hod bude na Karlštejně sloužena mše s intencí „ za Karla IV. A naše politiky“ 

 Roráty budou probíhat jako obvykle – čtvrtky 6,00 a soboty 8,00 (1.adv.ne – 3.12., advent 
končí v na 24.12. na Štědrý den) 

 Mikulášská – v út. 5.12. – jako obvykle – v 16,30 bohoslužba slova pro děti v kostele, od 
17,00 na faře mikulášská nadílka (zajišťuje Olga Koprová a spol.) 

 Adv. Obnova se uskuteční v so. 16.12. od 14,00. Program: krátká adorace v kostele, další 
pokrač. na faře (při větším počtu zájemců bude uzpůsobeny farní knihovna na přednáškovou 
místnost) a ukončení mší v 18,00 v kostele (P. Aleš Opatrný) 

 Vánoce 2017: 
 Instalace Betléma – v so 23.12. dopoledne (bez Ježíška) 
 Ne. 24.12 – poslední adv. mše v 8,00 (10,00?), v 16,00 bohoslužba slova především pro děti 

„u Betléma“ spojená se zpěvem koled, ve 22,00 vánoční vigílie 
 Po 25.12 – Boží hod vánoční – mše jako v ne 
 Út 26.12. – sv.Štěpán – mše v 9,30 (se „sborem“ ?) 
 Ne 31.12. – sv.Svaté rodiny – nedělní pořad bohoslužeb, po večerní mši poděkování za 

uplynulý kalendářní rok (sv.Silvestr) 
 Po 1.1. -  slavnost P.Marie – Matky Boží – mše pouze v 9,30 a 18,00 

 
 
2. Další probíraná témata 

 
 „žluté misálky pro výuku náboženství na faře (50 ks) již zakoupeny (Daniel) 
 Daniel zajistil také brožurky „Liturgické texty“ – umístěny v předsíni kostela 
 Hodiny náboženství navštěvuje více dětí než v minulém roce (katecheté – Daniel 1.-2. tř, 

Markéta Krejčová 3.-4. tř., P.Josef starší děti) 
 3K sbírka – organizuje opět Olga Koprová a Milada. P Josef zveřejní podrobnější informace, 

které obdrží mailem od Milady na nástěnce a v ohláškách 
 Farní ples bude v so. 20.1.  (jediný možný termín – postní doba začíná už 14.2., 5.-10.2. jarní 

prázdniny, 27.1. farní ples Lhotky). Sál i hudba už je zajištěna (zatím nezajištěno občerstvení) 
– hlavní organizátor Milada. 



 

 Milada opět zveřejnila prosbu o pomoc při vedení modřanské charity a organizování plesu – 
hledají se farníci ochotní obětovat svůj čas a energii pro dobrou věc. 

 Jakub zakoupil nové žárovky do kostela, které se pokusí vyměnit ve čt. 26.10. dopoledne 
 PR se dohodla na potřebě nového náhrobku otce Valenty na Modřanském hřbitově, který je 

poznačen zubem času. Výtvarným návrhem byl pověřen Pavel, P. Josef osloví některé 
mimopražské kameníky, aby předložili cenovou nabídku zhotovení náhrobku dle 
připraveného návrhu.  

 
 
 

 Příští 22. setkání PR 9.1.2018 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.  


