
Zápis z 31. zasedání pastorační rady Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba Staršího  

v Praze 10 – Petrovicích společné setkání s účastí ERF 

 

 

Datum konání: 13.10. 2016 

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

Přítomni, bez titulů: Renata Černá, Martin Miňovský, Jiřina Němcová, P. Miloš František Převrátil, Renáta 

Šimková 

Přítomní členové ERF (kromě dříve uvedených): Vladimír Obrátil 

Nepřítomni: Filip Jareš, Libor Němeček, František Šika, za ERF Jan Kárník 
 

 

 Představila se  další zájemkyně o místo pastoračního  referenta. Své rozhodnutí sdělí P. Františkovi v neděli 

23.10. 

 Nutno obnovit naše web stránky, naše nové farní centrum je již otevřeno, a již slouží svým účelům. Budou 

uveřejněny ceny pronájmu v Caminu. Hledáme nového správce web stránek. 

 Pastorační a ekonomická rada rozhodla o prodloužení podpory o jeden rok  na poslední rok studia pro 

Gourishe Gowdu.  

 20.11. – 15.00 - výroční shromáždění farnosti v Caminu 

Příprava sálu:  19.11. po mši svaté 

Program : Výroční zpráva 

                 Promítání foto 

                 Hudba 

 6. 11. v 17.30  bude s dětmi lampionový průvod od kostela na hřbitov, modlitba za zemřelé 

 Na zahreadu budou instalovány lavičky z trámů a fošen, které farnost vlastní 

 24.11. bude probíhat výroba adventních věnců. 

 12.12. je plánovaná pouť k Pražskému Jezulátku. 

 10.12. bude adventní rekolekce od 9.00, po ní bude následovat zpovědní odpoledne pro všechny farníky. 

 31.12. po mši svaté od 18.00 bude následovat společné posezení v Caminu. 

 od nového roku bude změna začátku nedělních bohoslužeb: 8.00 a 10.00 

 14.1. je plánovaná oslava  21. narozenin farnosti - v domě občanské vybavenosti MČ Preaha-Petrovice.  
 12.11. (sobota) – 08.00 -  12.00 – brigáda na úklid listí (kontejner v Edisonově 09.00 – 12.00) a na drobné 

stěhování  

 5. 12. – 17.00 – setkání se sv. Mikulášem v Caminu 

 Příští setkání PRF proběhne 3.11. 2016.

           Zapsala Jiřina Němcová 


