
Zápis z 1. zasedání pastorační rady Římskokatolické farnosti
u kostela sv. Jakuba Staršího Praha 10 - Petrovice

Datum konání: 11. 6. 2013

Místo a čas: fara Edisonova 17, Praha 10 - Petrovice, v 19.45 hod

Přítomni bez titulů: Renata Černá, Filip Jareš, Martin Miňovský, Jiřina Němcová,
Libor Němeček,  Renáta Šimková, František Šika,
Miloš František Převrátil

Omluvena: Pavlína Čančarová

1.  Organizace plánování jednotlivých zasedání PRF.

Návrh na způsob zvaní na zasedání PRF: na konci každého zasedání bude domluven další 
termín, před zasedáním bude připomenut e-mailem. V případě nutnosti svolání  
mimořádného termínu zasedání, bude tento termín oznámen e-mailem. Tento návrh byl 
odsouhlasen.

2.  Aktualizace webu (prázdninový program, nová pastorační rada)

3.  Třetí pátky

O. František připomenul, že by bylo vhodné, aby si do budoucna organizaci Třetích pátků 
vzalo na svá bedra některé ze společenství ve farnosti a že cílem je výběr hostů 
zajímavých jak pro farníky tak pro veřejnost.

Padlo několik návrhů jmen hostů k oslovení:

• Jiří Strach
• Cyril Svoboda
• Zuzana Roithová
• Helena Třeštíková

4.  Ze strany farníků byl podán návrh na změnu času začátku mše svaté v letním období.

Změnu lze provést nejdříve od léta 2014. Změnu času nutno nahlásit do informačního 
letáčku bohoslužeb v Praze. Bylo diskutováno o výhodách a nevýhodách změny. 
Možnosti jsou 9.00; 9.30; 10.30. Rozhodnutí odloženo do příštích zasedání. Prozatím 
bude probíhat průzkum zájmů.

Argumenty pro přesun začátku nedělní mše sv. na dřívější hodinu:

• není ještě takové horko, pohyb venku je zejména pro seniory v časnějších 
hodinách snesitelnější

• zbývá více prostoru pro přípravu nedělního oběda nebo pro výlet



(Ne)výhody jednotlivých variant:

9.30

• jedná se o kompromis
• je to "nový čas" -- pravidelné nedělní bohoslužby začínají v jinou hodinu

10.30

• lidé jsou na tento čas zvyklí

5.  Program letošního prázdninového programu bude zveřejněn na vývěsce a v minilastuře.

6.  Informace o přípravách "mega-koncertu" se spoluprací Arcibiskupství pražského.

Renata informovala nové členy PRF o tomto záměru. Konání tohoto koncertu je závislé na 
sponzorských darech pokrývajících náklady. Tyto dary je třeba sehnat do konce měsíce 
června. Předběžný termín konání je plánován na 1.-2. týden  v únoru 2014.

7.  Kontrola přípravy na Petrovické letnice:

• Technický servis, stolky, stany,  
• Technické zázemí kuchyň tácky, kalíšky, ubrousky …
• Grilování, nákup masa a dalšího materiálu např.: uhlí, koření, kečup, hořčice.
• Inventura jídla, které je k dispozici na faře
• Kuchyně na faře nákup tácky, ubrousky
• Koordinátor kuchyně – bude požádána
• Při mši sv. vyhlásit pomoc o pohoštění
• Čtení, žalm, přímluvy
• Květiny, kytice pro p. kardinála
• V sobotu 22.6. dopoledne proběhne potřebný úklid fary a okolí kostela v 8.00.
• Připravit sklep
• Plakátek na slavnost  Petrovických letnic na program celého dne
• občerstvení
• pozvání otce Romualda
• zvonění zvonů  8.50
• poděkování
• setkání ministrantů 8.30 přede mší svatou k nácviku.
• moderátor

Další setkání 17. 9.; 8. 10.

Zapsala J. Němcová
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