
 

25. setkání pastorační rady – 14.8.2018 
 
Přítomní: P. Josef Pecinovský, Ivan Bažant, Ivan Vykypěl, František Holík, Daniel Feranc, Jakub 
Šerých, Milada Vernerová, Robert Műller 
         
Omluveni: Pavel Šlegl,  
 
Program jednání: 
 
1. Pastorační aktuality  
  

 Ne – 19/8 – v 9,30 slavnostní poutní bohoslužba - celebrant P. Pavel Křížek – novokněz od 
sv.Ludmily, udělí zájemcům také novokněžské požehnání 

 Ne – 26/8 – v 9,30 slavnostní poutní bohoslužba u kapličky sv.Bartoloměje (sraz pořadatelů 
v 8,15 na faře) 

 Ne – 2/9 – po mši v 9,30 požehnání do nového školního roku 
 So – 8/9 – v 10,00 - v katedrále jáhenské svěcení (mezi 4 jáhny bude i náš Ondra Kapasný 

– poslán na rok jáhenské služby do Kralup n.Vltavou), doprava farníků do katedrály a zpět – 
individuální 

 Ne – 9/9 – v 15,00 – farní odpoledne s účastí jáhna Ondry 
 Od 13/9 začíná náboženská výuka dětí na faře, přihlášky budou rodičům k dispozici již tento 

týden v kostelních lavicích 
 Od začátku září začínají biblické hodiny na faře s Robertem Műllerem - vždy ve středu 

v 19,00 (termín bude ještě potvrzen)  
 So – 22/9 – pouť ke sv.Ludmile na Tetín – bohatý program 9,00 – 18,00, poutní mši v 11,00 

celebruje vyšehradský kanovník a ředitel pastoračního střediska P.Michal Němeček, doprava 
případných zájemců tam a zpět – individuální (dobré vlakové spojení do Berouna) 

 Pá – 28/9 – slavnost sv.Václava - již tradiční národní pouť do Staré Boleslavi, začíná již 
v předvečer v kostele sv.Václava 
 

 
2. Další probíraná témata 

 
 Pí Jana Holínská přislíbila aktualizovat farní knihovnu, poté bude opět 1 měsíčně možnost 

zapůjčit si odtud literaturu 
 Pá – 17/9 – 16,30 čištění okapů na kostele (dobrovolníci již zajištěni) 
 V průběhu podzimu (nejraději již v září) – je třeba opravit podhled z palubek ve zvonici 

(svépomocí) a také opravit nátěr kostelních dveří (svépomocí nebo odborníkem) 
 V říjnu by měla proběhnout údržba/ladění varhan v kostele 
 Na základě nových informací o hrobu P.Valenty na modřanském hřbitově, který je 

v současnosti majetkem naší farnosti, bude při jeho opravě zachován pokud možno jeho 
původní návrh, ale budou použity kvalitní materiály (leštěná žula,…) 

 
 
 

 Příští 22. setkání PR 23.10.2018 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.  


