
Zápis z 1. zasedání pastorační rady Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba Staršího  

v Praze 10 – Petrovicích 

 

 

Datum konání: 7. 6. 2018 

Místo a čas: Camino, Praha 10 – Petrovice, od 19.30 

Přítomni, bez titulů: Filip Jareš, Miroslav Nedoma, Jiřina Němcová,   

                                    P. Miloš František Převrátil, Renáta Šimková, Blanka Vildová 

Omluven: P. Miroslav Verčimák 

 

 

Seznámení se složením nové ekonomické rady farnosti, která bude ustanovena v neděli 10. 6. při mši 

svaté. 
 

Uvažovaná účelová sbírka na doplnění finančních prostředků na opravu lavic v kostele bude vyhlášena až 

po zjištění přesnějších údajů o výši vynaložených nákladů. Lavice se opravují, podium bylo odsunuto od 

zdi a zeď byla provizorně ošetřena. 
 

Znovu byla otevřena diskuze o vhodnosti nákupu televize, anebo dataprojektoru do sálu.  M. Nedoma 

zajistí  posouzení možných alternativ. 
 

Na začátek září je naplánováno malování sakristie. V této souvislosti bude zapotřebí zajistit vyklizení a 

znovu nastěhování věcí v sakristii a související úklid. Brigáda zvláště pro muže bude v pátek a v sobotu. 

Přípravné práce proběhnou v předcházejícím týdnu. Postup a termíny budou upřesněny dle termínu 

malíře. 
 

Vytvořen tým na aktualizaci webových stránek farnosti, Mirek Nedoma, Filip Jareš. V případě potřeby 

osloví další farníky k pomoci. 
 

Nutnost vytvoření redakční rady pro další vydávání Lastury. 

 

Návrh na zakoupení elektrických sušáků na ruce na WC v Caminu. Praxe ukázala nevhodnost 

prozatímních papírových ručníků. Velká spotřeba a nepořádek v jejich bezprostředním okolí.  Zajistí 

Renáta 

 

Plány a vize do dalších let  - připravíme anketu mezi farníky. 
Návrh na obnovení „3. pátků“.  Koordinace Mirek Nedoma. 
Září: PhDr. Marek Šmíd, v rámci oslav 100 výročí vzniku republiky. 
Další návrhy: Dr.Grygar, Dr. Šturma, o.Miro – přednáška z Noci kostelů doplněná o fotoprezentaci 
Návrh na vznik klubu rukodělných prací – koordinaci převezme Klára, Renáta, Jiřina 

Návrh na otevřený klub seniorů – zájem zjistí Blanka. 
Digitální farní kalendář – promyslí Filip. 
 

29. 7. se bude konat poutní agapé. Po něm pracovní oběd PRF od 11.30. Diskuze nad tématem  farnost - 

vize, zvláštní číslo Lastury, 
 

Zapsala Němcová 
 


