
Zápis ze setkání pastorační rady ŘK farnosti Modřany - 24. 10. 2018 
Přítomní:      Omluveni: 
P. Josef Pecinovský     František Holík  
Jakub Šerých     Pavel Šlegl 
Ivan Bažant 
Milada Vernerová, farní CH Modřany 
Daniel Feranc 
 
Program: 

1. I. Bažant informoval o dokončování oprav kapličky Sv. Bartoloměje 
v Hodkovičkách. Investor nebude organizovat předání opravené kapličky, 
proto bude na poděkování sloužena děkovná pobožnost 11. 11. 2018 –  
v neděli od 15:30. Na závěr budou nešpory. Průběh bude upřesněn 
dodatečně. 

2. P. J. Pecinovský informoval o akci prohlídky kaple P. Marie v HMÚ 
v Komořanech. Návštěvu kaple domluvila pí. Procházková, sraz pod lipami u 
vchodu HMÚ 26. 10. 2018 – pátek - v 15:00 

3. P. J. Pecinovský oznámil konání pobožnosti ke 100. výročí vzniku ČSR. 
V neděli 28. 10. 2018 od 15:00 bude v kostele modlitba Růžence + výstav + 
požehnání. 

4. P. J. Pecinovský informoval o rozvrhu mší a akcí na 1. až 2. 11. 
1.11. Sv. Všech svatých – mše v 18:00 
2.11 „Dušičky“ /Památka věrných zemřelých/ 
16:00 Pobožnost na hřbitově u kříže,  
16:30 1. Mše svatá,  
17:00 Svátost smíření,  
18:00 2. Mše sv. s vystoupením Modřanského chrámového sboru –části 
Requiem J. B. Foerstera. 

5. P. J. Pecinovský informoval o možném termínu Adventní duchovní obnovy, 
pokud se jí podaří zorganizovat, na odpoledne 8.12. 2018 – sobota. 

6. Jakub Šerých připomněl nutnost kontroly stavu varhan. /náhrada 
nevyhovujícího pneumatického ovládání elektronikou/. 

7. M. Vernerová nás informovala 
a) O potřebě pomoci vybraným rodinám v nouzi. 
b) O potřebě doplnění pomocníků v Šatníku Modřanské charity. 
c) O přípravě Tříkrálové sbírky a dalšího zpřísnění organizace sbírky ze strany 
vedení Arcidiecézní charity Praha. 
d) O farním plesu, který bude 23.2.2018 v Pískové ulici. Rodina p. Vališe již 
nesmí prodávat v bufetu kvůli EET, bude se to řešit jinou formou /občerstvení 
na stolech a donesené dobroty nebo pouze výdej bez placení předem 
zakoupeného jednotného občerstvení oproti zakoupené vstupence. 
e) O nezabezpečení právních služeb Arcidiecézní Charity Praha pro 
dobrovolníky charitní práce. 
 

Příští setkání PR bude v úterý 11. 12. 2018 - v 19,30 
 

Podněty a komentáře členů PR zasílat vždy nejpozději týden před setkáním PR, aby 
se bylo možno do setkání na ně připravit. 
Zapsal: 24. 10. 2018        Ivan Bažant 


