
 

ZÁPIS ZE SCHŮZKY PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI 22.6.2014 

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

Svobodová 

Omluven: P. Przygoda 

Body jednání, návrhy, usnesení: 

1) Zhodnocení proběhlých akcí: Noci kostelů, farní pouti, biřmování, 1.sv. přijímání, setkání 

se zástupci komunity Taizé – P. Gapski.  

2) Personální změny ve farnosti: 

- k 1.7.2014 odchází z naší farnosti do Karlína P. M. Przygoda (rozloučení s P. Mariusem 

v neděli 29.6. na mš.sv. v 8 hod.) 

- jmenovací dekret na místo výpomocného duchovního dostal P. Jan Gerndt 

(představení v neděli 29.6.na mši sv. v 9,30 hod.). P. Gerndt bude zároveň rektorem 

kostela sv. Jana Nepomuckého ve Velké Chuchli a filiálního kostela Panny Marie 

v Malé Chuchli.  

3) Městská misie: P. Gapski informoval o plánované městské misii, která by se měla konat 

v květnu 2015, pravděpodobně v souvislosti s Nocí kostelů, a bude trvat asi týden. 

Podrobnější informace budou sděleny. 

4) Byla upravena předsíň kostela (vývěsky) a probíhá oprava skel ve dveřích. Dále probíhá 

oprava střechy kostela, na kterou finančně přispělo město a Ministerstvo kultury. O další 

dotaci se ještě bude žádat. 

5) Pastorační plán na léta 2014-2019. P. Durdisová informovala o obsahu tohoto plánu, který 

připravilo Arcibiskupství pražské.  

6) P. Gapski nastínil priority, na které je třeba ve farnosti dbát: 

- svátostný život (bohoslužby, svátosti a příprava na ně, návštěvy nemocných) 

- katecheze dětí (pí. Habánová sestavila plán) 

- charita v rámci farnosti (viz blíže ve Zpravodaji). 

- příprava spolupracovníků (animátorů, katechetů, vedoucích různých skupin)  

- společensko-duchovní akce 

- zapojení do života arcidiecéze 

Pastorační plán bude po úvaze a diskusích ve farnosti dále rozpracován. Prosíme, 

přemýšlejte o dění ve farnosti, diskutujte a dávejte své návrhy! 

7) Na září je plánován farní výlet, podrobnosti budou oznámeny. 

Termín příští schůzky pastorační rady je stanoven na 24. 8. 2014 od 19:15 

Zapsala: HS 


