
 Zápis ze 7.  zasedání pastorační rady Římskokatolické farnosti
 u kostela sv. Jakuba Staršího Praha 10 - Petrovice

Datum konání:        11. 2. 2014

Místo a čas:              fara  Edisonova 17, Praha 10 - Petrovice, od 18.45 hod

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

Nepřítomní:                 Filip Jareš (omluven), Martin Miňovský

• Informace o předběžných výsledcích benefičního koncertu Hradišťan dne 6.2.2014 
• Zkušenost z pořádání benefičního koncertu je dobrá, přes vytíženost jednotlivých zúčastněných. 

Zvažovat o pořádání dalšího koncertu až po vybudování farního centra, anebo nejméně za rok.
• Návrh na zřízení pokladničky na staré, již neplatné mince. 
• Další číslo Lastury věnovat benefičnímu koncertu
• Výzva na pokračování  tvorby našeho nového loga a názvu pro farní centrum.
• Pozvání na Noc kostelů, požádat o spolupráci. Noc kostelů bude 23.5.
• Výzva – hledají se další spolupracovníci na pořádání cyklu 3. pátků.  Bez této spolupráce bude 

těžké v tomto cyklu pokračovat.
• Na  Popeleční středu bude mše svatá v 18.30, po ní krátká adorace, a setkání - hovory o víře.
• Postní rekolekce proběhne 29.3. od 9.00 – 18.00, je pozván P. Ondřej Salvet. Po ní bude od 16.00 

následovat zpovědní odpoledne pro farníky. 
• Organizace velikonočních obřadů bude projednána v příštím zasedání PRF.
• Vyhlásit sbírku suchých větviček z loňské  Květné neděle.
• 3.5. bude pouť na Svatou Horu. Mše sv. v 11.00. V tento den v Petrovicích nebude mše svatá.
• Prozatím se nepřihlásil žádný zájemce o přijetí svátosti biřmování.
• Předběžný termín na Petrovické Letnice - 1.6. anebo 15.6. s jednou mší svatou od 10. 00
• Návrh na uspořádání poutě do Jablonného v Podještědí - v květnu anebo v červnu, asi 17.5.
• Prvé svaté přijímání bude 22.6. 2014 
• Pro farní dovolenou zamluvena fara na Božím Daru, možnost asi 30 míst. V době od 29.6 do 6.7. 
• V Tříkrálové sbírce se nasbíralo přes 11 tis.Kč. Podíl z výtěžku bude použit jako podpora soc. 

slabším rodinám a jednotlivcům.
 
Příští zasedání 18.3.2014
Zapsala J.Němcová


