ZÁPIS ZE SCHŮZKY PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI 25. 11. 2015
Přítomni: P. J. Gapski, P. J. Gerndt, T. Lokajíčková, G. Suchlová, F. Nedbal, J. Macek, P. Chvátal, H.
Svobodová
Omluveni: P. S. Přibyl, J. Durdisová
Body jednání, návrhy, usnesení:
1) Opravy kostela: dokončena oprava střechy na jižní straně, Radnice Prahy 5 finančně
přispěla. Nyní se bude opravovat podstavec kostela. Na tuto opravu budeme žádat o
grant. Byla vymalována sakristie.
2) Personální situace kněží: P. Gerndt stále vypomáhá v našem kostele, všem kněžím se daří
zajistit stávající bohoslužby. Omezení současného počtu bohoslužeb proto zatím nehrozí.
3) Předvánoční úklid kostela: 28.11. po ranní mši sv.
4) Předvánoční duchovní obnova: POZOR ZMĚNA! Místo plánovaného data 12.12.2015 se
duchovní obnova uskuteční 5.12.2015. Povede P. K. Satoria.
5) Adventní vyrábění dětí: 1. adventní neděli 29.11.2015 – zajišťuje G. Suchlová
6) Vánoční dárky pro děti z chudých rodin: odpovědní pracovníci Radnice Prahy 5 ještě (i
přes opakované snahy P. Chvátala) neposkytli seznam dětí. Pokud ho dodají včas, tuto
pomoc dětem zorganizujeme.
7) Akce pro děti: svatomartinské slavnosti v Portheimce se neziskové organizaci Tři věže
(Park dětem spolek) nepodařilo včas zajistit, akce se tedy neuskutečnila. Organizace
plánuje nyní adventní a vánoční akci pro děti i dospělé – od 29.11.2015 do 6.1.2016
budou před kostelem stát dva stany (zimní zahrada), kde budou připomínány adventní a
vánoční tradice.
8) Koncert gospelů: uskuteční se v našem kostele dne 10.12.2015.
9) Kající bohoslužba: rozšířená možnost přijmout svátost smíření bude 21.12.2015 od 17
hodin (následně se mší svatou).
10) Program vánočních bohoslužeb: jako dříve - viz Zpravodaj. Novinkou bude provedení
vánoční mše J. J. Ryby o půlnoční mši sv. (modřanský sbor)
11) Novéna k Neposkvrněnému početí P.Marie: od 30.11. do 7.12.2015 (8.12.2015 začíná Rok
milosrdenství).
12) Tříkrálová sbírka: uskuteční se tradičně jako v předchozích letech pod vedením
P.Chvátala.
13) Úprava fary: ve sklepních prostorách bude vybudováno zázemí pro možnost poskytnout
přechodné pohostinství potřebným lidem v nouzi.
Termín příští schůzky pastorační rady je stanoven na 26. 1. 2016 od 18:30
Zapsala: HS

