
Zápis z 21. zasedání pastorační rady Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba Staršího 
v Praze 10 – Petrovicích

Datum konání: 13. 10. 2015

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

Přítomni, bez titulů: Filip Jareš, Jiřina Němcová, Libor Němeček, P. Miloš František Převrátil, Renáta Šimková

Nepřítomni: Renata Černá, Martin Miňovský, František Šika

Vývoj stavby Camino

Financování stavby a zařízení

Probíhá sbírka na židle organizovaná paní Janou 
Kučerovou. Významným příspěvkem jsou dary 
účastníků faní parojízdy, letos již čtvrté, celkem asi 16 
tisíc Kč. Cílem je nyní vybrat peníze na celkem 100 židlí 
a 12 stolů. Dále budeme vybírat na vybavení kuchyní a 
elektronické zabezpečovací zařízení. 

Průběh stavby

Jsou hotová vnitřní schodiště, vnitřní omítky, většina el. 
rozvodů, pokládá se střešní krytina, je hotové střešní 
okno; jsou objednány vnější dveře, dokončuje se 
objednávka vnitřních dveří.

Podle aktuálního stavu by stavba mohla být hotova do 
března.

Předpokládaný termín vysvěcení nového domu - na 
začátku června 2016.

Pořad bohoslužeb

Od začátku listopadu budou opět dvě nedělní mše svaté 
– od 09.00 a 10.30. Předpoklad trvání tohoto režimu - do 
konce května.

Lastura, farní zpravodaj

Zatím vychází v rámci možností, byla by potřebná 
častěji a pravidelně. Schází redaktor. Do dalšího čísla:

- dlouhodobý program,
- fotky ze svatováclavské pouti,  z vláčku, z pouti 

do Santiago de Compostela,
- nové přírůstky ve farnosti,
- pozvání ke svátosti smíření před "dušičkami"

Do speciálu k výročnímu shromáždění:

- přehled hospodaření,
- výroční zpráva

Farní kronika a  obrazový archiv

Jiřinka je ochotná se případně ujmout archivu/kroniky 
fotografií a videozáznamů ze života farnosti.

Schůzka o pomoci migrantům v Uhříněvsi 
8. 10. 2015

Zástupci farnosti se zúčastnili schůzky o současné 
migrační situaci konané ve sboru CČE, se zástupci 
křesťanských církví a pracovnicí Diakonie. Schůzka 
pomohla osvětlit aktuální situaci.

Nadcházející program života farnosti

1. 11. 2015 od 17.30 – dětský lampionový průvod pro 
rodiny s dětmi od kostela k obecnímu hřbitovu

13. 11. 2015 od 18.45 -- promítání o pouti do Lurd 
v kostele

22. 11. 2015 – výroční shromáždění farnosti

- bude se konat v sále restaurace U Čouků
- samostatný program pro děti zajištěn nebude

7. 12. 2015 – pouť rodin a celé farnosti k Pražskému 
Jezulátku, mše sv. u  Jezulátka od 18.00

- hledá se organizátor pouti  (příprava - informace 
o historii, společné modlitby).

21. 11. 2015 – úklid listí, využití přistavení kontejneru 
na velkoobjemový bio odpad

16. 1. 2016 – 20. narozeniny farnosti

- budou se konat v sale domu občanské 
vybavenosti MČ Praha-Petrovice.

Farnost je přihlášena do projektu Pražské Vánoce a k 
účasti na Tříkrálové sbírce.

Příští schůze PRF proběhne 10. 11. 2015

13. 10. 2015 zapsal Filip Jareš
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