
 

24. setkání pastorační rady – 15.5.2018 
 
Přítomní: P. Josef Pecinovský, Ivan Bažant, Ivan Vykypěl, František Holík, Daniel Feranc, Jakub 
Šerých 
         
Omluveni: Pavel Šlegl, Milada Vernerová, Robert Műller, 
 
Program jednání: 
 
1. Pastorační aktuality  
  

 Ne - Seslání sv. Ducha – v 9,30 slavnostní bohoslužba spojená s sv. křtem – celebrant P. 
Roule z Říma, ve stejnou dobu svátost biřmování v katedrále (přijme ji i  naše farnice Jana 
Holínská) 

 Noc kostelů – u sv. Bartoloměje začíná v 16,00 – do 19:10, společné pokračování 
v modřanském kostele. Podrobný program zveřejněn v informačním sešitku i na stránkách 
www.nockostelu.cz . Připravuje Ivan Bažant a spol. Reklamní banner na kapličce bude 
vyvěšen v neděli večer. 

  Noc kostelů – v kostele Nanebevzetí P.M. v Modřanech má tento program: 
18:00 – 18:45 – mše sv. 
19:00 – 19:50 – flétnový koncert Vivatflauto 
20:00 – 20:30 (20:50) – soutěž pro děti „Najdi bibli“ – začíná před kostelem, pokračuje 
v kostele, závěr ve zvonici 
20:30 – 21:15 – Modřanský chrámový sbor 
21:30 – 21:45 – přednáška : Modřanský kostel v průběhu staletí 
22:00 – 22:30 – noční rozjímání se zpěvy z Taizé a závěrečné požehnání 
Myšlenkami k zamyšlení (z Písma) provází celý program otec Josef Pecinovský 
Reklamní banner před kostelem bude vyvěšen v sobotu. 
Kontrola / příprava zvonice – čt. V17 hod (Daniel, Franta a Ivan) 
Pá - od17:00 – bezprostřední příprava NK (Daniel, Franta a Ivan) 
 

 So 2.6. – od 9:00 svátost smíření pro prvopřijímající děti (ale i ostatní děti a rodiče) 
 Ne 3.6. – 9:30 – 1. sv. přijímání (6 dětí), při mši proběhne poděkování za končící školní rok 

(Te Deum). Následovat by mělo agapé na faře / farní zahradě (cca 11:00 – 12:00) 
 V této sezóně poslední nešpory v kapličce sv. Bartoloměje se uskuteční v ne 27.5., neboť od 

po 28.5. začíná „vymodlená“ rekonstrukce kapličky) 
 
 
2. Další probíraná témata 

 
 Minulou sobotu úspěšně proběhla autobusová farní pouť do Číhoště, Zahrádky, kláštera 

v Želivě a Hrádku u Vlašimi – podrobněji v červnovém (prázdninovém) zpravodaji 
 Tamtéž bude uveřejněn i termín farního odpoledne – ne 9/9 a začátku příštího ročníku 

náboženství (na faře) – čt 13/9 
 Přetrvávají problémy se zajištěním varhanního doprovodu mší sv. (především ve všední dny) 
 Jakub je již delší dobu aktivním členem fotografického spolku Člověk a víra, která má více 

než 120 členů a zajišťuje dokumentaci všech významnějších církevních akcí v naší zemi  i 
v zahraničí. 

 
 
 

 Příští 22. setkání PR 14.8.2018 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.  


