
 

ZÁPIS ZE SCHŮZKY PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI 23. 11. 2014 

Přítomni: P. Gapski, P. Přibyl, J. Durdisová, T. Lokajíčková, F. Nedbal, P. Chvátal, J. Suchel, H. 

Svobodová 

Omluven: J. Macek  

Body jednání, návrhy, usnesení: 

1) Příprava Pastoračního plánu na léta 2014-2019. Plán bude zveřejněn ve vánočním čísle 

Zpravodaje. 

2) Setkání Taizé – uskuteční se od 29.12.2014 do 2.1.2015 v Praze. Přípravný tým pracuje na 

organizaci v naší farnosti. Hledáme naléhavě ochotné farníky, kteří by mohli poskytnout 

ubytování - je třeba ubytovat 200 lidí. Lidé, ochotní jakkoli pomoci při náročné organizaci 

celé akce, se mohou hlásit u pana Chvátala. 

3) Odpověď na návrh, aby farnost adoptovala nějakého člověka/rodinu z Iráku, Sýrie: řešeno 

v rámci Arcidiecézní charity, naše farnost se připojila ke společné sbírce příspěvkem 

20,823,- Kč. Po zjištění podrobností byla toto jedině možná cesta, jak pomoci tamním 

lidem tak, aby se pomoc nedostala do cizích rukou. 

4) Charitativní akce pro děti: naše farnost se zapojí do vánoční pomoci dětem ze sociálně 

slabých rodin ve spolupráci s Úřadem městské části Prahy 5. Radnice dodá přehled 

potřebných dětí a farníci jim budou moci koupit vytoužený dárek. Podrobnosti budou 

oznámeny. 

5) Opravy kostela: je nutné pokračovat v opravě střechy, dále je třeba opravit schody ke 

kostelu a sokl kostela. Vše organizačně i finančně náročné. 

6) Návrh navázat užší spolupráci Úřadem městské části Prahy 5. Spolupráce by mohla být na 

různých úrovních (mediální oblast, podíl na spolufinancování oprav vnějšku kostela a jeho 

okolí). 

7) Bohoslužby o prázdninách: všední dny jako dosud (střídavě), v neděli budou 2 mše sv., a 

to v 8 hodin ráno a v 18 hodin večer. Vycházíme tím vstříc starším lidem, kteří o 

prázdninách většinou zůstávají v Praze, zatímco děti bývají mimo Prahu. T.Lokajíčková 

nahlásí do centra Concordia, aby vyšlo v tištěném přehledu bohoslužeb v Praze. 

Termín příští schůzky pastorační rady je stanoven na 25. 1. 2015 od 19:15 

Zapsala: HS 


