
Zápis z 18. zasedání pastorační rady Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba Staršího 
v Praze 10 – Petrovicích

Datum konání: 14. 4. 2015
Místo a čas: farní byt, Praha 10 – Petrovice, od 19.00
Přítomni, bez titulů: Pavlína Čančarová, Renata Černá, Filip Jareš, Martin Miňovský, Jiřina Němcová, Libor Němeček, P. Miloš František 
Převrátil, František Šika, Renáta Šimková
Hosté: Jan Kárník, Václav Reňák, Milan Šuba

Noc kostelů

Program je vyvěšen na webu a bude v brožurkách.

Propagace

- Bannery je možné pověsit u squashe, na lávku u Jakobiho není vyjasněno.

- Hlavičkový papír bude k dispozici od 23. 4. a je objednaný v množství 40 kusů papíru formátu A3 a 90 kusů 
formátu A4.

Program

- Hudba – je předjednáno několik hudebních bloků:

o farní schola,

o Taizé,

o Luboš Malý.

- Historie kostela:

o letos nebude přednáška o historii kostela,

o letáčky o historii

Dny víry

Nabídneme otevřený kostel odpoledne v sobotu 30. 5. 2015.

Příprava Petrovických Letnic

Setkání farnosti proběhne v okolí kostela. Pro případ špatného počasí zkusíme sjednat alternativně v sále DOV.

Informace o farní pouti na sv. Hostýn

Přihlášeno 30 lidí, objednáno ubytování. Probíhá koordinace dopravy a zajištění povolení vjezdu.

Stravování bude domlouváno individuálně (možnost se domluvit na místě).

Informace o stavbě farního centra

Na posledním kontrolním dnu předložil dodavatel přehled důvodů a rozsahu zpoždění stavby. Dokončení vychází na 
leden příštího roku. Nezávazně se firma bude snažit dosáhnout termínu dokončení 20. 12. 2015.

Logo stavby

Byly představeny upravené návrhy pana Šuby (vycházející z návrhu představeného a vybraného na minulém setkání 
PRF). Pracují s názvem „Camino, Farnost Praha Petrovice“.

Proběhla diskuse s autorem návrhu. Vybranou podobu loga pan Šuba slíbil rozpracovat.

Pastorační referent/referentka farnosti

Pavlína Čančarová oznámila záměr z osobních důvodů ukončit práci pastorační referentky v naší farnosti. Přesné datum 
ještě není stanoveno. Hledáme proto od léta náhradu.

Příští setkání Pastorační rady farnosti

Příští setkání pastorační rady farnosti proběhne 26. 5. 2015 od 19.00 ve farním bytě.

14. 4. 2015, zapsal F. Jareš
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