
 

ZÁPIS ZE SCHŮZKY PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI 12. 3. 2019 

Přítomni: P. J. Gapski, V. Revenda, F. Nedbal, J. Macek, J. Durdisová, P. Chvátal, G. Suchlová, T. 
Lokajíčková, H. Svobodová 

Body jednání, návrhy, usnesení: 

1) Úprava suterénu fary: o dalším postupu rozhodne nová pastorační rada. 
2) Stavební práce: práce (na portálu, nátěr kostela) budou v letošním roce pokračovat, bylo 

zažádáno o granty. 
3) Brožura o kostele: je připravena a bude zadán tisk české verze. Později bude následovat 

tisk cizojazyčných verzí. 
4) Postní duchovní obnova: je plánována na 6. 4. 2019 od 9,00 na faře pod vedením Mons. 

M. Slavíka. 
5) Úklid kostela v postní době: je plánován na 13. 4. 2019. Prosíme o pomoc. 
6) Pořad bohoslužeb o Velikonocích: bude podrobně uveden ve Zpravodaji a na webových 

stránkách. V pondělí velikonoční budou mše svaté v 8,00 a 18,00. Na Bílou sobotu se bude 
od 15,00 konat pobožnost pro děti u Božího hrobu. 

7) Svěcení diákona V. Revendy: uskuteční se 22. 6. 2019, poté v sobotu dne 29. 6. 2019 bude 
novokněz v 10,00 sloužit primiční mši svatou v našem kostele. Po ní se uskuteční oslava a 
setkání farníků v sále Městského úřadu Prahy 5. 

8) Farní dovolená: je plánována na 4. 8. – 10. 8. 2019 v Itálii. 
9) Farní pouť: je plánována na 18. 5. 2019. Pojedeme navštívit P. M. Chleboráda do Kladna. 

Podrobnosti budou uvedeny ve Zpravodaji. 
10) Sv. Jan Nepomucký: dne 16. 5. 2019 v 17, 00 se bude konat bohoslužba v kapli sv. Jana 

v Radlicích. 
11) Noc kostelů: proběhne dne 24. 5. 2019. Organizaci zajišťuje P. Chvátal. Prosíme 

dobrovolníky o pomoc při zajištění této akce. 
12) První svaté přijímání: dne 26. 5. 2019 při mši sv. v 9, 30. 
13) Biřmování: dne 2. 6. 2019 při mši sv. v 9, 30. 
14) Volby do pastorační rady: proběhnou dne 7. 4. 2019. V březnovém Zpravodaji jsou 

představeni kandidáti, z nichž 3 budou zvoleni. 
15) Úpravy v kostele: pastorační rada diskutovala o možnostech úpravy presbytáře a pořízení 

nového nábytku, oltáře a ambonu. Pro vyhodnocení těchto uvažovaných změn budou 
v blízké době provedeny na zkoušku určité úpravy v rozestavení nábytku. 
 

Termín příští schůzky pastorační rady bude stanoven po zvolení nové pastorační rady. 

Zapsala: HS 


