
Zápis ze 9.setkání pastorační rady ŘK farnosti Modřany -15/9/2015 
 
Přítomní: 
P. Josef Pecinovský 
Jakub Šerých 
Robert Muller 
František Holík 
Ivan Bažant 
Ivan Vykypěl 
Pavel Šlégl 
 
Nepřítomní: 
Daniel Feranc 
 
Probíraná témata:       
- začíná opět náboženství a biblické hodiny - ohlášky 
- již jsou 3 zájemci i biřmování – další - ohlášky 
- na mších sv. v Ne 27.9. o 9,30  a  den svátku Po 28.9. o 18,00 zazní 
svatováclavský chorál v nastudování našeho sboru 
- na „dušičky“ 2.11. v Po bude  večerní mše sv. 
- důvodem přeložení příští PR na středu 4.11. (s účastí pí Vernerové) je pracovní 
návštěva prezidenta arcidiecézní charity 
- úkol pro všechny členy PR – připravit písemný seznam priorit farnosti pro začínající 
školní rok ( nejpozději týden před příští PR) 
- P. Josef seznámil PR se zněním kritického dopisu týkajícího se průběhu a kvality 
rekonstrukčních prací na hřbitově, který adresoval  starostce Prahy 12 
- PR schválila nákup 2 nových nerez. řetězů pro zvony kostela (investice cca 6000,- 
Kč) 
- PR se shodla na tom, že problémy týkající se budoucí křížové cesty u zvonice jsou 
záležitostí farní charity v Modřanech a MČ Praha 12 
- oprava kapl. sv.Bartoloměje v Hodkovičkách, která je majetkem Prahy 4 bude 
zřejmě vyžadovat vstup právnické osoby na dobu opravy - kvůli uzavření „smlouvy o 
zápujčce“ s městskou částí. Oprava dle projektu s předpokládaným nákladem do 
300000,-Kč bude provedena odbornou firmou, následně bude kaplička předána zpět 
MČ. Za zdárný průběh opravy, včetně získání fin. prostředků budou u kapličky 
probíhat pravidelné modlitby každou 2. neděli od 19,00 počínaje 11. říjnem 
- v průběhu nadcházejícího roku milosrdenství vyhlášeného sv. Otcem (8/12/2015 – 
30/11/2016) bude uspořádáno množství poutí: v katedrále  v So 12/12, další návrhy 
PR – pěší pouť z Modřan k Nejsv. Srdci Páně na Vinohradech, farní (nebo společně 
více farností) pouť do Krakova – Lagievnik nebo do Říma 
- naše farnost se bude snažit ohledně pomoci uprchlíkům koordinovat svou činnost s 
Pražskou Arcidiecézí – více jasno bude v nejbližších dnech a týdnech. To 
samozřejmě nebrání jednotlivým farníkům pomáhat již nyní, dle svých možností. 
 

Příští setkání PR se uskuteční ve středu 4.11.2015  - v 19,00 
 
Podněty a komentáře členů PR zasílat vždy nejpozději týden před setkáním PR, aby 
se bylo možno do setkání  na ně připravit 
 
zapsal: Ivan Vykypěl 


