
Zápis z 15. zasedání pastorační rady Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba Staršího 
v Praze 10 – Petrovicích
Datum konání: 6. 1. 2015

Místo a čas: farní byt, Praha 10 – Petrovice, od 19.00

Přítomni, bez titulů: Pavlína Čančarová, Renata Černá, Filip Jareš, Jiřina Němcová, Libor Němeček, P. Miloš František Převrátil, František 
Šika, Renáta Šimková

Nepřítomní: Martin Miňovský (omluven)

Zhodnocení setkání Taizé

Proběhlo neformální zhodnocení proběhlého setkání Taizé.

Pátek, 16. 1. proběhne schůzka "redakční rady" 
farních webových stránek.

Požadavky na web farnosti.

• aktuální informace,
• doplnění aktivit farnosti, doplnění společenství fungujících ve 

farnosti,
• odstranění duplicitních záložek.

Lastura Mini - speciální číslo k narozeninám 
farnosti

Vyjde v týdnu 5. 1. - 11. 1. Bude obsahovat:

• dlouhodobý program farnosti,
• stručné informace o postupu stavby,
• informace o setkání Taizé a poděkování hostitelům.

Vydání Lastury po narozeninách farnosti

Nové číslo ude obsahovat mimo jiné:

• výsledek tříkrálové a zejména velké benefiční sbírky,
• informace o (nekonání) pouti do Lurd,
• doručené návrhy názvů a loga FC (zvlášť).

Návrh na změnu emailové adresy farnosti

Je vhodné oddělit emailovou adresu farnosti od konkrétní osobní 
emailové adresy faráře. Arcibiskupství nabízí použití domény efara.cz.

Narozeniny farnosti a prezentace návrhů názvu a 
loga FC

Na farních narozeninách proběhne prezentace doručených návrhů.

Hudbu slíbila zajistit farní schola.

Pozvání hostů: P. Romuald, P. Špilar, P. Vyterna a P. Hrách pozvání 
přijali.

Lurdy, farní dovolená

Proběhla schůzka s majitelem oslovené cestovní agentury, panem 
Kučerou. Pan Kučera již cestu organizuje v pro nás nevhodném 
termínu. Pro variantu pronajmutí autobusu máme málo zájemců.

Akce se pro letošek ruší. Nabízí se možnost přesunout farní pouť na 
příští rok, kdy budou farníci z Lurd vycházet.

P. František se letos nebude moci účastnit farní dovolené, pokud by se 
konala v běžném termínu (termínová kolize s pěší poutí do Santiago de 
Compostela).

Padl návrh na uspořádání víkendové farní pouti do vybraného poutního 
místa v republice např. v termínu 8.-10. 5. 2015.

Postní rekolekce

Možné termíny jsou 21. 3. a 28. 3. 2015.

Budou osloveni kněží s žádostí o vedení rekolekcí.

Informace o přijetí mezi čekatele křtu

Jsou čtyři kandidáti přijetí mezi čekatele křtu (dva dospělí, dvě děti ve 
školním věku). Přijetí se koná o první neděli postní.

Kurzy Alfa

Vznikla skupinka farníků, která se bude účastnit Kurzu Alfa 
probíhajícího v Pastoračním středisku v Praze 6, Kolejní 4.

Více informací o kurzech na webu: www.kurzyalfa.cz, 
www.katolalfa.cz.

Přihlašování pro účastníky, kteří do kurzů jdou s úmyslem účasti na 
organizaci vlastních kurzů do 15. 1., pro ostatní nejpozději do 
27. 1. 2015.

Nadcházející program farnosti

• Od úterý 13. 1. bude probíhat každé úterý v sakristii po mši sv. 
příprava katechumenů a biřmovanců.

• Mše sv. s pomazáním nemocných bude v sobotu 14. 2. Je nutno 
předem se přihlásit.

• 22. 2. (o první neděli postní) proběhne zařazení katechumenů mezi 
čekatele křtu, skrutinia se budou konat v následujících týdnech.

Byla vyslovena otázka na čas konání velikonoční vigilie. Usnesli jsme 
se na zachování deváté hodiny večerní.

Návrhy do programu příštího zasedání

• Farní databáze kontaktů na farníky.

Příští zasedání PRF

Příští zasedání PRF proběhne v úterý 10. 2. 2015 od 19.00 ve farním 
bytě.

6. 1. 2015, zapsal F. Jareš
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