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   Lastura 
                Zpravodaj Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba Staršího,                 

                                                      Praha-Petrovice 

 

                          

RUKOVĚŤ  K VOLBÁM  DO PRF  19.5.2013 
 

    Pastorační rady (PRF) mohou a mají být zřizovány jen za tím účelem, aby 

jejich činnost podporovala a vedla k účinné evangelizaci společnosti, 

duchovnímu oživení a povznesení farnosti a tím sloužila k větší slávě Boží. PRF 

je poradním a pracovním orgánem faráře resp. administrátora. Spolupracuje       

s ním na vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících podle 

slov: „Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši“ (Sk 4,32). 
 

Pravidla  volby do PRF  
   Právo volit má každý katolík starší 15 let, 

příslušející do farnosti.  V případě pochybnosti 

nutno předložit identifikační průkaz dokládající 

věk.  

  Volit  se  bude (pouze) v lodi  kostela   v neděli  

19. 5. 2013 po mši sv. začínající v 9.00 a 

v 10.30 hod. 

   V době konání voleb dostane každý oprávněný 

volič, který má zájem volit, volební lístek, na 

němž označí maximálně 5 z uvedených 

kandidátů. Pokud označí kandidátů více, je jeho 

hlas neplatný. Označit méně kandidátů je 

možné. 

   Volební lístky voliči označí zatržením 

(natržením) od pravého okraje lístku ke jménu vybraných volených kandidátů, 

podél vodících teček (příklad správně označeného lístku najdete na str. 8). 

Nesprávně označený lístek (např. natržením mezi dvěma tečkovanými liniemi) 

je neplatný. Označený lístek volič odevzdá pověřenému členovi volební komise. 

   V den konání voleb provede volební komise sčítání hlasů a sepíše o provedení 

voleb protokol. 

   Do týdne volební komise oznámí písemně výsledky voleb zvoleným 

kandidátům.  

   Výsledky voleb budou vyhlášeny v neděli 26. 5. 2013 při obou bohoslužbách. 
za volební komisi P. Čančarová 

35  
květen  2013  

ZVLÁŠTNÍ ČÍSLO 

VOLBY DO PRF 
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PŘEDSTAVUJEME KANDIDÁTY PRO VOLBY 

DO PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI (19.5.2013) 
(kandidáty uvádíme v abecedním pořadí) 

 

    Mgr. Veronika Balíčková 
 

Věk:  37 let   Rodinný stav: vdaná 

Vzdělání: vysokoškolské UK (Mgr.) 

Zaměstnání: učitelka 

Záliby a koníčky: především literatura, vážná 

hudba a jazz, dlouhé a svižné procházky v přírodě, 

cestování 

Ve farnosti od:  asi r. 2001, křest dcery Terezy  

Dosavadní aktivity ve farnosti: malé… uspořádání 

benefičního koncertu na podporu stavby Farního 

centra – Orecchie grandi – prosinec 2012 

Cíle a záměry mého působení v PRF: maximální pomoc a podpora při 

budování Farního centra, organizace  a podpora akcí pro děti a mládež ve 

farnosti, mým hlavním cílem by bylo zejména propojení farnosti a škol 

v Petrovicích. 

 

 

Mgr. et Mgr. František Brůna  
 

Věk: 66 let.      Rodinný stav:  svobodný 

Vzdělání: PF UK Praha (1977 – Mgr.); KTF UK 

Praha (1994 – Mgr.) 

Zaměstnání: pracující důchodce – státní 

zaměstnanec 

Záliby a koníčky: četba, historie, filozofie, teologie, 

pohyb v přírodě 

Ve farnosti od:  r. 1990 (říjen) 

Dosavadní aktivity ve farnosti: lektor, úklidové 

brigády 

Cíle a záměry působení v PRF: pomoc při úklidu a brigádách, čtení při 

bohoslužbách (lektor), mohl bych případně pomoci při výuce náboženství nebo 

přípravě ke svátostem. 
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Mgr. Ing. Pavlína Čančarová 
 

Věk: 38 let.     Rodinný stav: svobodná 

Vzdělání:  ČVUT fakulta dopravní (Ing.), KTF UK 

(Mgr.) 

Zaměstnání: pastorační asistentka, vězeňská 

kaplanka (VS ČR) 

Záliby a koníčky:  turistika (hory a poutní místa), 

příroda  ( hlavně kytičky), plavání, sledování filmů, 

hudba – chvály a klasika 

Ve farnosti od: 2006 

Dosavadní aktivity ve farnosti:  pastorační asistentka a katechetka 

Cíle a záměry mého působení v PRF:  Vyplývají především z mé pracovní 

náplně pastorační asistentky a katechetky.  Nicméně jako „svoji parketu“ 

především vnímám to, že chci podporovat duchovní život farníků všech 

věkových kategorií a evangelizační aktivity farnosti. 

 

Mgr. Renata Černá  
 

Věk: 53 let.   Rodinný stav: vdaná, 3 děti, 2 vnoučata. 

Vzdělání: střední zdravotnická škola, Bc. a Mgr. 

teologie. 

Zaměstnání: Jako zdravotní sestra jsem pracovala 

nejprve na interně, později na koronární jednotce, ještě 

později na operačních sálech. Má kariéra sálové sestry 

skončila na kardiochirurgii pražského IKEMu. Po 

narození druhé dcery jsem už pracovala v klidnějších 

vodách ambulantní sféry a nakonec jsem zakotvila v 

Charitě. V té době už jsem dálkově studovala teologii. Neměla jsem tehdy v 

plánu měnit zaměstnání (u nemocných jsem se cítila na svém místě, 

Hospodinem poslaná), měla jsem jenom silnou potřebu dozvědět se o Bohu 

něco víc. Ještě v průběhu studia jsem se ocitla v petrovické farnosti na výpomoc 

při jedné z duchovních obnov. Dobře se nám tehdy společně modlilo …a 

vlastně je to tak dodnes. Už jsem tady zůstala. 
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Záliby a koníčky:  Myslíte tím něco jako volný čas ? Viz body „rodinný 

stav“ a „zaměstnání“. Také celkem ráda vařím, čtu, chodím po lese, plavu nebo 

jezdím na kole.  

Ve farnosti od: r. 2008. 

Dosavadní aktivity ve farnosti: pastorační asistentka, podílím se na organi-

zování benefičních akcí a na řešení úkolů kolem Farního centra, především jeho 

funkčnosti a budoucího využití. 

Cíle a záměry mého působení v PRF: Myslím, že z výše řečeného se dají 

celkem spolehlivě odhadnout mé priority. Napadají mě tři - nemocní, slabí, 

jakkoliv handicapovaní ve farnosti, rodiny, zvláště ty s malými dětmi a stavba 

našeho nového farního domova. Ve finále se budu ráda podílet na všem, co 

bude ve farnosti potřeba. 

 

Ing. Roman Farion, CSc. 
 

Věk: 81 let     Rodinný stav:  ženatý; 1 syn, 4 vnoučata 

Vzdělání: gymnázium (1952), Průmyslová škola 

geologická (1953), Báňská fakulta VŠT Košice (1959), 

kandidatura VŠT Košice (1982) 

Zaměstnání: důchodce 

Záliby a koníčky: fotografování, zahrádkaření, četba, 

rodina a vnoučata 

Ve farnosti :  asi od r. 2000, dříve farnost Chodov 

Dosavadní aktivity ve farnosti: pomoc při přestavbě 

fary, úklid kostela, pěstování květin v areálu hřbitova, 

prezident Mariiny legie, člen PRF, služebník Eucharistie (podávání při mši sv. a 

donášení nemocným, výstav Nejsvětější svátosti k adoraci). 

Cíle a záměry působení v PRF: Ve spolupráci s farníky přispívat k pastoraci 

společnosti a pomáhat v čemkoli, na co budu stačit. 

 
 

Helena Havránková 
 

Věk:   63 let.      Rodinný stav:    vdova 

Vzdělání:  střední odborné s maturitou   (SPŠ stavební) 

Zaměstnání:  v důchodu 

Záliby a koníčky: ruční práce i práce se dřevem, četba, 

zahrada (příroda), sport … 

Ve farnosti od:  r. 2006 
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Dosavadní aktivity ve farnosti: členka realizačního týmu Farního centra, 

pomoc při farních setkáních 

Cíle a záměry mého působení v PRF: pomoci tam, kde bude třeba 

 

 

Bc. Filip Jareš 
 

Věk: 28 let 

Rodinný stav: ženatý 

Vzdělání: ČVUT FEL; (Kybernetika a měření - Bc.) 

Zaměstnání: programátor 

Záliby a koníčky: technika, sport, toho času také 

diplomová práce 

Ve farnosti od: (bylo by možné odpovědět různě a 

proto:) biřmován jsem byl ve farnosti v roce 2006 

Dosavadní aktivity ve farnosti: bývalý občasný ministrant, lektor 

Cíle a záměry mého působení v PRF: přispívat k dobré komunikaci v rámci 

farnosti 

 

 

Martin Miňovský, DiS.  
 

Věk: 26 let 

Rodinný stav:  svobodný 

Vzdělání: Vyšší odborná škola informačních služeb 

(DiS.) 

Zaměstnání: student  

Záliby a koníčky:  sport, téměř ve všech formách , 

volnočasové aktivity s přáteli, výpočetní technika, 

četba (psychologická, marketingová, či vědecko-

technická tématika), hudba (pouze posluchač, konzument ), sociální 

problematika  

Ve farnosti od: r. 1994 
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Dosavadní aktivity ve farnosti: Upřímně řečeno, příliš iniciativní jsem 

doposud ve farnosti nebyl. Občas jsem vypomohl s úklidem na faře, či 

s vánočním úklidem  kostela. Pod vedením zkušenějších farníků jsem pomáhal 

s přípravou petrovické Noci kostelů a jiných slavností. 

Snažím se také být pro jednoho farníka (kterého jistě všichni znáte ) 

pravidelným a snad i spolehlivým hnacím motorem  na nedělní mše sv. 

(asistence vozíčkáři – pozn. redakce). 

Cíle a záměry mého působení v PRF: Snažil bych se pravidelně informovat 

sociální ústavy, DPS a DDN  (na území MČ Prahy 15 o činnostech a aktivitách 

v naší farnosti. Na základě osobních známostí s některými členy rady MČ Praha 

15 bych se dále pokusil odstranit informační bariéry mezi touto radnicí a naší 

farností. 

 

 

 

 

MUDr. Jiřina Němcová 
 

Věk: 61 let          

Rodinný stav: zasvěcená – Kontemplativní Fraternita 

Marie z Nazareta 

Vzdělání: FVL-UK stomatologie 

Zaměstnání: zubní lékař - ortodont 

Záliby a koníčky: výtvarná činnost, fotografie, 

turistika, knihy, hudba 

Ve farnosti od: r. 1975 

Dosavadní aktivity ve farnosti : členem PRF od roku 2000, výuka náboženství 

od roku 1999, drobné potřebné práce v kostele, úkoly pro děti v době postní, 

adventní, Petrovický betlém. Příprava adventních a postních rozjímání. 

Cíle a záměry mého působení v PRF: Výuka náboženství, podpora stavby 

Farního centra a pokračování v dosavadní práci, kterou dělám v rámci časových 

možností mého povolání pracovního a salesiánského.  
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Ing. Libor Němeček 
 

Věk:   39 let     Rodinný stav:   ženatý 

Vzdělání:  vysokoškolské - ČVUT stavební, obor 

pozemní stavby a architektura (Ing.) 

Zaměstnání:   referent Správy majetku, Arcibiskupství 

pražské 

Záliby a koníčky:   četba - detektivky, cestopisy, 

fantasy, příroda - fauna i flora, zahradničení, sport… 

v poslední době moc ne, ale raději aktivně než pasivně 

před televizí     

Ve farnosti od: říjen 2010 

Dosavadní aktivity ve farnosti: četba při Pašijích 2012 a 2013 (syn Tadeáš je 

aktivnější, pravidelně ministruje),  živý obraz - Svatá rodina před kostelem v 

prosinci 2012 

Cíle a záměry mého působení v PRF:   poznat více ostatní farníky a přispět k 

aktivnímu životu farnosti… zní to jako projev nějakého politika, ale politika 

dělat nehodlám 

 

Mgr.  Bohumil Průcha 
 

Věk: 72 let 

Ve farnosti od: Bydlím v Petrovicích od narození (od r. 

1940 – pozn. red.)  

Dosavadní aktivity ve farnosti: Všichni ve farnosti mě 

jistě dobře znají. Zdravím všechny farníky. 

. 

    František Šika 
 

Věk: 52 let       Rodinný stav: ženatý, 3 děti 

Vzdělání: SPŠ elektrotechnická 

Zaměstnání: servisní technik elektro 

Záliby a koníčky: manželka a rodina vůbec, mlejn, 

Ve farnosti od: r. 1988 

Dosavadní aktivity ve farnosti: technický servis 

všeho druhu . 

Cíle a záměry mého působení v PRF: Chci dát 

k dispozici svoje technické schopnosti. 
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Ing. Renáta Šimková 
 

Věk: 43 let 

Rodinný stav: vdaná 

Vzdělání:  VŠE Praha (Ing.)  

Zaměstnání: majetkový specialista odboru evidence, 

správy a využití majetku Magistrátu hl. m. Prahy 

Záliby a koníčky:  cestování, floristika, filmy, 

příroda 

Ve farnosti od:  roku 1995 

Dosavadní aktivity ve farnosti:  členka ekonomické 

rady farnosti 
 

Cíle a záměry mého působení v PRF: I nadále usilovat o zrealizování 

projektu stavby FC a po výstavbě aktivně přispět k tomu, aby se nový farní 

domov stal  centrem života naší farnosti.  

Dalšími aktivitami zvýšit zájem farníků i veřejnosti zapojit se do života 

v naší farnosti a pokusit se rozšířit síť farních spolupracovníků. 

Není-li uvedeno jinak, pocházejí všechny informace přímo od jednotlivých kandidátů. 

Jazyková úprava redakce.   Fotografie: z vlastních zdrojů kandidátů  
 

PŘÍKLAD SPRÁVNĚ ZPRACOVANÉHO VOLEBNÍHO LÍSTKU: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LASTURA, č.35/2013, pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího,  

Edisonova 17, 109 00  Praha–Petrovice,   web: http://farnost.petrovice.org 

Bankovní spojení: Poštovní spořitelna, č. ú. 188731509/0300. Fond na farní centrum: var. Symbol 153.  

Kontakt na duchovního správce: tel: 222956361, GSM: 776252251,  prevrat@volny.cz 

Kontakt na redakci: lastura@email.cz . Uzávěrka dalšího čísla: 15. 5. 2013. 

Redakční rada tohoto čísla: P. M. F. Převrátil, P. Čančarová, M. Nedoma 

Poděkování všem přispěvatelům a Mgr. Jiřímu Vonešovi za poskytnutí grafiky sv. Jakuba. 

Náklady na výrobu jednoho výtisku: 5,- Kč 
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