
Zápis z 30. zasedání pastorační rady Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba Staršího 

v Praze 10 – Petrovicích – společné setkání s účastí ERF  
 

Datum konání: 22. 9. 2016 

Místo a čas: Camino, Praha 10 – Petrovice, od 19.00 

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

Přítomní členové ERF (kromě dříve uvedených): Vladimír Obrátil 

Nepřítomni: František Šika, Martin Miňovský, za ERF Jan Kárník 

Pastorační referent – Renata Černá ohlásila svoje rozhodnutí ukončit práci pastorační referentky. 

PRF a ERF se představil zájemce/kandidát a prezentoval svoje požadavky týkající se finančního ohodnocení. PRF+ERF formulovala 

svou reakci/nabídku po zvážení finančních možností a pastoračních potřeb farnosti. O dalším postupu bude ještě jednat. 

Pronájem prostor Camina 

P. František PRF seznámil s dosavadní poptávkou o různé typy aktivit v Caminu. PRF+ERF zvažovala možnou nabídkou “tarifů” za 

pronájem prostor: režijní/komerční/sponzorskou. Tarify: hodinové/denní. Společenské akce (svatba, oslava narozenin): do 20 lidí/ do 

60 lidí. Opakované akce: na školní rok – sazba za hodinu týdně. Prostorové možnosti: všechny vč. foyer, a sociálního zařízení/ sál / sál 

+ přípravna/ sál + přípravna + herna /herna/venkovní terasa (možnost navíc)/ klubovna v 2. NP. 

Zaváděcí ceny: PRF a ERF se dohodly na následujících komerčních zaváděcích cenách pronájmu prostor Camina. “Režijní” ceny pro 

členy společenství byly stanoveny jako poloviční. 

Prostory 

hodinová sazba (více)denní sazba dlouhodobý pronájem 

hodinová cena na den 
za dva 

dny 
tři dny 

školní rok (10 
měsíců) 

rok (12 měsíců) 

sál 600 
7000 12000 16000 - - 

přípravna 100 

herna 300 2000 3500 5000 12000 14000 

venkovní terasa 200 1000 1500 2000 - - 

klubovna s kuchyňkou 300 2000 3500 5000 12000 14000 

podkroví 400 4000 7000 10000 16000 18000 

Změny programu 

po dobu konání kurzů Alfa  se nebudou konat středeční 
hovory o víře, od ledna bude probíhat příprava na křest 
dospělých katechumenů – v úterý nebo ve středu. 

Úřední hodiny:  úterý 16.30 – 17.30 

Nedělní bohoslužby od října: 9.00 a 10.30, farní káva/agapé 

po druhé mši sv. 

 

Ostatní: 

Lampionový průvod 6. 11. v 17.30 s dětmi od kostela na 

hřbitov, modlitba za zemřelé 

Brigáda:  12.11. (sobota) – 08.00 -  12.00 – brigáda na úklid 

listí (kontejner v Edisonově 09.00 – 12.00) a na drobné 

stěhování - žebříky, tyče na týpí, bedny s knihami, skříň 

Výroční shromáždění farnosti - v Caminu 20.11. – 15.00  

Setkání se sv. Mikulášem - v Caminu. 5 12. – 17.00

Příští setkání PRF proběhne 13. 10. 2016. 

22. 9. 2016 zapsal Filip Jareš


