
Zápis z 8. zasedání pastorační rady Římskokatolické farnosti
u kostela sv. Jakuba Staršího Praha 10 - Petrovice

Datum konání:  18.3.2014
Místo a čas:       fara Edisonova 17, Praha 10 – Petrovice, v 19.00 hod.
Přítomni:           Pavlína Čančarová, Renata Černá, Jiřina Němcová, Renáta Šimková
                            Martin Miňovský, Miloš František Převrátil, František Šika
Omluven:           Filip Jareš

1. datum koncertu Ireny Budweiserové byl zkoordinován s Mirkem Nedomou na 21.11.2014
úkol pro: Renátu Š. – předběžně zamluvit vystoupení u pana Bárty

2. o. František informoval o tom, že bude vydána nová Lastura pravděpodobně na 3. neděli 
postní

3. farní dovolená:
- zatím je nezávazně přihlášeno 10-12 lidí
- s ohledem na tento nízký počet je nepravděpodobné, že by farnost obsadila celou faru na 

Božím Daru s kapacitou 30 lůžek
- farní dovolená se letos uskuteční v Malých Svatoňovicích. Objekt je příležitostně pronajímán 

rodinou Čančarových
- cena za lůžko je režijní a to:
-  80 Kč/osobu/noc - pro výdělečně činné dospělé osoby
-  50 Kč/osobu/noc -děti/důchodci/handicapovaní a ost. znevýhodnění
- poplatek za půjčení povlečení je 50 Kč/pobyt, povlečení je možné si vzít vlastní
- zálohu na farní dovolenou budou vybírat pastorační asistentky od dubna ve výši 
       50 Kč/osobu/noc
4. Noc kostelů:
- organizátorka Noci kostelů je Pavlína
5. změna rozvrhu úředních hodin:
- úřední hodiny budou v úterý od 10 hod. do 12 hod. a od 13 hod. do 17 hod.
- individuální schůzky je možno domluvit telefonicky i v jiných termínech
6. k programu farnosti:
-     3.5. – farní pěší pouť na Svatou Horu
- 31.5. – Novéna k Duchu Svatému 
- 11.6. - poslední náboženství v tomto školním roce 
- 29.6. – začíná prázdninový pořad bohoslužeb (tedy v neděli od 9.30 hod.)
7. předvelikonoční příprava:
- proběhlo jednání o harmonogramu příprav před velikonocemi
- 29.3. -  postní rekolekce s P.Dr.Ondřejem Salvetem, od 16 hod. zpovědní odpoledne 
- 12.4. – úklidová brigáda kostela, fary a okolí a následné krátké posezení s drobným 

občerstvením
             17.4. – 18.00 hod. mše sv. s obřady umývání nohou, poté bdění „v Getsemanské zahradě“ cca  
             od 21 hod. do 6 hod. pro všechny věkové kategorie  

8. schůzka na AP ohledně formy výběru dodavatele stavby:
- s ohledem na blížící se možné vydání stavebního povolení je nezbytné mít jasno, jakým 

způsobem bude farnost vybírat dodavatele stavby - návrh jednání na AP se zástupci farnosti 

Další jednání bude pravděpodobně 8.4. nebo 22.4.2014 společné s jednáním „grémia“

zapsala: R.Šimková
2014-03-21


