
Zápis z 13. zasedání pastorační rady Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba Staršího 
v Praze 10 – Petrovicích
Datum konání: 18. 11. 2014

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

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

Nepřítomní: Martin Miňovský

Logo farnosti

Před benefičním koncertem vznikla potřeba loga farního centra. 
Ve farnosti byla tato potřeba vyhlášena a podali jsme podnět k 
zasílání podnětů. Zjistilo se, že před koncertem logo "z vlastních 
zdrojů" zajistit nestihneme.

Nyní uvítáme další návrhy, zejména na název FC. Vytvoříme 
porotu pro výběr.

Výzva farníkům:

• do 7. 12. přijímáme návrhy na název farního centra (může 
být připojen i návrh loga),

• do farních narozenin (10. 1.) přijímáme návrhy loga.

Webové stránky

• Ustavíme "redakční radu", která se bude pravidelně 
scházet,

• první schůzka v druhé polovině ledna.

Taizé

• Renáta přednesla informace o Taizé:
• Máme od MČ propůjčený sál na 29. 12. i na noc 31. 12./1. 

1.
• 16. 12. schůzka v kostele s hostitelskými rodinami;
• 29. 12. příjezd hostů:

• potřebujeme mládež na pomoc s doprovodem hostů do 
hostitelských rodin,

• potřebujeme překladatele,
• potřebujeme drobné občerstvení,
• festival národů o silvestrovské noci:

• budeme prosit farníky o zajištění občerstvení.
• Pozvat farníky do kostela na setkání s hosty – poutníky.
• Dárek pro hosty: trička.

Změny programu bohoslužeb o Vánocích v 
souvislosti s Taizé

• 29. 12.: příjezd hostů, příjem hostů v sále MČ:
• 8:30 mše sv.,
• 9:30 příjezd hostů,
• návrat okolo 22.00 na místa noclehu.

• ranní program v kostele (30. a 31. 12., 2. 1.):
• 7:45 mše sv.,
• 8:30 - 10:45 – modlitba a další program v kostele,

• 30. 12.: nebude večerní mše sv. od 18:00,

• 31. 12.:
• 7:45 mše sv.,
• 18:00 ohlášená mše sv. na závěr roku zůstává,
• 23:00 modlitba za mír (v kostele), po půlnoci "festival 

národů",
• 1. 1. 2015:

• 10:30 mše sv. (ranní mše sv. 7:45 není)
• 2. 1. 2015:

• 7:45 mše sv.,
• 8:30 modlitba, poté odjezd hostů,
• nebude večerní mše sv. v 18:00.

Výroční zpráva farnosti

Schválení výroční zprávy proběhne prostřednictvím emailu.

Výroční shromáždění farnosti

V plánu vystoupení farní scholy, modlitba, prezentace výroční 
zprávy a dosavadních návrhů loga, promítání a další hudba.

Pouť do Lurd

Na další schůzi PRF rozhodneme o dalším postupu. Zatím je 
přihlášený nedostatečný počet zájemců.

Rekolekce

P. Eliáš Paseka, OFM, v sobotu 16. 12. 2014.

Dítě "adoptované" farností

Rokem 2014 ukončíme podporu Gourishe Govdy a najdeme 
přímým prostřednictvím další dítě k adopci.

Roráty

Pravděpodobně v termínech 15. a 22. prosince.

Příští zasedání PRF

Příští zasedání PRF proběhne v úterý 9. 12. 2014 od 19.00 ve 
farním bytě.

18. 11. 2014, zapsal F. Jareš
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