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 Lastura  
                Magazín Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba Staršího,                 
                                                        Praha-Petrovice 

      

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA 
SV. JAKUBA STARŠÍHO V PRAZE-PETROVICÍCH ZA ROK 2014 

 

SHROMÁŽDĚNÍ 
Minulé farní shromáždění „Letem farním světem“ Q proběhlo 24. 11. 2013 v sále DOV 
MČ Praha-Petrovice.     
18. narozeniny farnosti s divadelní hrou dětí  „Hvězda nad supermarketem“ a „Ovečka a 
vlk“ se konaly v sobotu 11. 1. 2014 v sálu DOV MČ Praha Petrovice.  Slavnostní mši sv. 
sloužil náš „soused“ P. Michael Špilar. 
FARNÍ ČASOPIS LASTURA:   
23.11.2013 – Lastura 36 (výroční zpráva)  
  23.3.2014 – Lastura 37  (benefiční) 
  23.5.2014 – Lastura - speciál k Noci kostelů  
    2.8.2014 – Lastura 38 (prázdninová) 
17.10.2014 – Lastura 39  (rozlučka se starou farou) 
  1.11.2014 – Lastura 40 (dušičková) 
FARNÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY: http://farnost.petrovice.org  spravuje Tomáš Prokop 
Síbek ve spolupráci s Mirkem Nedomou a Filipem Jarešem. 
„NOC KOSTELŮ“ proběhla 23. 5. 2014 – organizovali Pavlína Čančarová, Miroslav 
Nedoma a Vladimír Obrátil s pomocí asi 25 dalších farníků. Náš kostel navštívilo asi 225 
hostů.   
SVÁTOSTI   
Křest:    
23.11.2013 – František Josef Filip 
23.11.2013 – Lucie Volfová 
1.2.2014 – Filip Jakub Bil 
19.4.2014 – Vladimír Josef Abraham  
26.4.2014 – David Lukáš František Václav Strapina 
25.5.2014 – Sebastian Michal Šimboch 
7.9.2014 - Johana Josefína Jarešová. 
První svaté přijímání:   
19.4.2014 - Vladimír Josef Abraham (zároveň biřmován) 
22.6.2014 -  6 dětí:   
Lukáš Bém  
Tereza Nováková  

 listopad 2014 
zvláštní vydání 

Slavnost Ježíše Krista Krále 

http://farnost.petrovice.org
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Kateřina Plosová  
Tereza Skládalová  
Antonín Šuba  
Jan Vrzák  
29.6.2014 – Marek Čeman. 
Pomazání nemocných:   
- individuálně v domácnostech, nemocnicích (apod.) nebo v kostele   
- hromadně 11. 2. 2014 při mši sv. s modlitbou za nemocné 
Celkem udělena 46krát.   
Členové farnosti a kněz udržují kontakty s nemocnými spojenými s farností, v současnosti 
zvláště s  Jaromírem Zelenkou, Norbertem Křížem, Jiřinou Trendovou, Martou Davidovou 
a Hankou Marií Sibřinovou. 
Svátost manželství: 
  8.3.2014 – Bohumil Průcha a Marcela Průchová   
30.8.2014 – Kateřina Tyburcová, roz. Vildová a Marek Tyburec 
Dne 31.8.2014 v Dolních Počernicích vstoupili do stavu manželského Ondřej Musil a 
Zuzana Musilová, roz. Žánová. 
Pohřby a rozloučení  
10.12.2013 – Miloš Pulda 
   4.1. 2014 – Vojtěch Fischer – v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně 
  23.4.2014 – Antonie Humlová 
22.10.2014 – Jan Vaněček 
25.10.2014 – Jan Šuchma 
  6.11.2014 – Vojtěch Bukovanský. 
 
KATECHUMENÁT A VÝUKA  
 

Katechumenát dospělých: v současnosti - 3 dospělí katechumeni: Kamila Miklová, 
Tomáš Brož a Jiří Méri. 
 

Náboženská výchova pro předškolní a školní děti: ve středu 16.30 – 17.45.  
 

Ve školním roce 2013/2014 – 20 dětí:  
MUDr. Jiřina Němcová – 5 dětí – předškoláci a 1. třída 
Mgr. Lucie Nová – 8 dětí – 2. – 4. třída 
o. František – 5 dětí – 4. - 5. třída 
Mgr. Ing. Pavlína Čančarová – 2 děti – 5. třída 
 

Ve školním roce 2014/2015 –  17 dětí:  
Výuka všech skupin dětí probíhá v kostele. 
MUDr. Jiřina Němcová – 3 děti – 1. a 2. třída 
Mgr. Ing. Pavlína Čančarová, o. František – 9 dětí – 3. - 5. třída 
Mgr. Lucie Nová – 5 dětí – 5. - 6. třída 
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SLUŽBY VE FARNOSTI    
Současná pastorační rada farnosti  byla zvolena 19.5.2013 na pětileté období.  
Má  9 členů: 
Miloš František Převrátil – předseda, Renata Černá – místopředseda, Jiřina Němcová – 
sekretář, Pavlína Čančarová – zástupkyně PRF v ekonomické radě, ostatní: Renáta 
Šimková, Filip Jareš, Libor Němeček, František Šika a Martin Miňovský.  
Od minulého výročního shromáždění se sešla:  9x (10.12.2013, 7.1.2014 – schůzka benef. 
týmu, 11.2.2014, 18.3. 2014, 22.4.2014, 27.5.2014, 2.9.2014, 7.10.2014 a 18.11.2014). 
Ekonomická rada farnosti: 5 členů - Miloš František Převrátil, Pavlína Čančarová, Jan 
Kárník, Vladimír Obrátil, Renata Šimková. Členové ERF se pravidelně účastní setkání 
„grémia“. V roce 2014 se sešla 3x : 22.4.2014, 27.5.2014 a 2.9.2014. 
Grémium pro výstavbu farního centra: všichni členové PRF + všichni členové ERF + 
přizvaní odborníci  se sešlo třikrát  (22.4.2014, 27.5.2014 a 2.9.2014). Členové: Miloš 
František Převrátil, Renata Černá, Jiřina Němcová, Pavlína Čančarová, Renáta Šimková, 
Filip Jareš, Libor Němeček, František Šika, Martin Miňovský, Jan Kárník, Vladimír 
Obrátil, Sam Jakš, Helena Havránková, Václav Reňák, Jana Kučerová. 
Pracovní skupina pro benefiční koncert „Hradišťan“ (cca 15 farníků:  Libor Němeček, 
Jana Kučerová, Helena Havránková, Karolína Jarešová, Klára Fischerová, Hana Marie 
Bejšovcová, Vladimír Obrátil, Mirek Nedoma, Filip Jareš, Tomáš Prokop Síbek, Jiřina 
Němcová, Martin Miňovský, Renata Černá, Pavlína Čančarová, Renáta Šimková) který se 
uskutečnil 6.2.2015, se v roce 2014 sešla 2x – 7.1. a 14.1. Kromě přípravného týmu se na 
realizaci koncertu podílela řada dalších farníků. 
Farní účetnictví: Ing. Jan Vybíral (od 1.1.2013). 
Celoroční sčítání sbírek: Bohumil Průcha a Josef Riedlbauch.   
Kostelnické práce: kostelníka hledáme, za službu sakristiánky děkujeme MUDr. Jiřině 
Němcové (od září 2014). 
Úklid kostela: kromě několika mimořádných velkých brigád (předvánoční, 
předvelikonoční, před Petrovickými Letnicemi a podzimní) zajišťuje malá skupina farníků 
v pátky po mši svaté dvakrát měsíčně.  
Liturgické nádoby: Marie Plačková st. a ml.   
Kostelní prádlo: Vlasta Růžičková a Marie Plačková.  
Květinová výzdoba v kostele: Hana Marie Bejšovcová a Libuše Soukupová. 
Varhanní doprovod na bohoslužbách: prof. Magda Vlková, Zuzana Riedlbauchová, 
Antonín Tomeček a v poslední době též Pavla Jůzová. 
Farní schola: ke zkouškám se schází každý týden ve čtvrtek od 19.15 v kostele. Čtrnáct 
dní před akcemi se schází častěji. V současné době se schází v kostele, má osm stálých 
členů, vede Petra Havelková.  Zpívají se písničky s náboženskou i světskou tematikou, 
jásavé i vážnější. Příležitostně doprovází bohoslužby a hudbou obohacuje farní setkání 
(Farní narozeniny a Farní Silvestr) a Noc kostelů. Stále je otevřena pro nové členy. Také 
upozorňujeme na webové stránky farní scholy: http://petrovickaschola.webnode.cz. 

http://petrovickaschola.webnode.cz
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Zvoníci: Bohumil Průcha a Vladimír Obrátil   
Katolický týdeník: Roman Farion   
Péče o záhony květin u kostela: Jitka Michalcová a Libuše Soukupová s pomocí seniorek 
Květiny na farní zahradě: Jitka Michalcová   
Sekání trávníku kolem kostela a fary: Jaroslav Hájek   
Nástěnka „Duchovní život“ v předsíni kostela: manželé Musilovi  
Drobné opravy v kostele a na bývalé i budoucí faře: byl by potřeba nějaký technicky 
zdatný správce.   
Nátěr dřevěných dveří do kostela a do věže kostela: Bohumil Průcha 
Vánoční výzdoba: Božena Kadlecová a Jiřina Němcová  
Mikulášská besídka pro děti: skautský oddíl Krhúti – konala se 5.12.2013 a chystá se 
opět.  
Petrovický betlém: Jiřina Němcová; petrovický betlém byl též prezentován v tištěné 
brožuře „Betlémy 2013“, kterou vydalo r. 2013 Arcibiskupství pražské. 
LITURGICKÉ SLUŽBY   
Organizace ministrantů: byl by potřeba vedoucí  
Služba akolyty: Jiří Musil a Jan Kárník.   
Mimořádní udělovatelé Eucharistie: Dan Pikálek, Roman Farion, Pavlína Čančarová, 
Renata Černá, Míla Musilová a Marie Křížová. 
 

SPOLEČENSTVÍ VE FARNOSTI   
Otevřené farní společenství „Hovory o víře“: se schází vždy ve středu večer v kostele ke 
společné modlitbě chvály a přímluv před Nejsvětější svátostí.  
Společenství vzniklé z duchovní obnovy se schází každé druhé pondělí. 
Společenství mládeže mladší se ve škol. roce 2013/2014 scházelo v úterý  po mši 
sv. střídavě nebo spolu se staršími – 2-5 účastníků; Od letošního škol. roku 2014/2015 se 
již neschází.   
Společenství Modlitby matek se schází 1x/14 dnů v rodině jedné z účastnic. Pravidelně se 
scházívá 5 účastnic. Kontakt: Marie Křížová.  
Setkávání seniorů: 3. čtvrtky v měsíci, do září 2014 na faře a nyní v sakristii - 12 
účastníků.  Zástupci společenství se 24.10.2014 zúčastnili celostátního setkání animátorú 
společenství seniorů v Hradci Králové. 
Setkávání Mariiny Legie: každé úterý večer, od září 2014 se v rámci naší farnosti 
neschází, její členové se zapojili do skupinek blíže jejich bydliště. Kontakt: Roman Farion.   
Ctitelé Schönstattské Madony si již několik let v okruzích předávají putovní svatyňku.   
 

DALŠÍ BOHOSLUŽBY A MODLITBY  
Výstav Nejsvětější svátosti: každý čtvrtek po mši svaté, 1. pátek v měsíci a každou středu.  
Nešpory: každou sobotu po večerní mši svaté.   
Růženec: nepravidelně přede mší svatou. Jsou potřeba modlitebníci, rovněž ti, kteří by 
měli zájem zapojit se do živého růžence. Organizátorkou živého růžence je Marie Křížová. 



Tento obrázek nyní nelze zobrazit. 
Lastura č. 41/2014                                                           str.5 

 
 
Vánoce: Naše farnost se zapojila do projektu „Betlémy“. Petrovický betlém prezentován 
v brožuře. Připravovali jsme se devítidenní novénou k Pražskému Jezulátku a farní poutí do  
kostela P. Marie Vítězné 18.12.2013. Během odpoledních hlavních vánočních svátků byl 
kostel otevřený za významné pomoci farníků. Mše sv. slavená na svátek Sv. Rodiny byla 
jako obvykle spojena s obnovou manželských slibů. 24. - 25.12. bylo k dispozici Betlémské 
světlo. 26.12. dopoledne zpívání koled v kostele a odpoledne živý Betlém a koncertní 
provedení Rybovy mše vánoční.  
Křížové cesty: vede vždy jedno z farních společenství - v postní době každý pátek od 
17.15 hodin.  
Postní příprava na Velikonoce: příprava křestní vody pro křest dospělého katechumena a 
celonoční bdění v Getsemanské zahradě 17. 4. 2014. 
Májové pobožnosti: v květnu každé úterý, čtvrtek, pátek a neděli přede mší sv. nebo po 
mši sv., vedené farními společenstvími, příp. o. Františkem. 
Modlitba za farnost:  každý pátek od 21.00 hod. 
Adventní rekolekce:  14. 12. 2013, vedl P. Ondřej Pávek. Zúčastnilo se 12 farníků.    
Postní rekolekce: 29. 3. 2014, vedl P. Ondřej Salvet na téma: Nová tvář církve.  Zúčastnilo 
se 13 farníků.   
Petrovické Letnice – 8. 6. 2014 – tentokrát spojené s modlitbou za vylití Ducha sv.; 
připravovali jsme se 31. 5. svatodušní rekolekcí pod vedením P. Jana Böhma. 
Žehnání žáků a studentů: 7. 9. 2014. 
Žehnání misijního kříže: 14. 9. 2014 – za jeho obnovu děkujeme P. Veselému a B. 
Průchovi.  

FARNÍ POUTĚ, VÝLETY, KULTURA A JINÉ UTUŽOVÁNÍ VZTAHŮ 
Pouť do kostela P. Marie Vítězné – k Pražskému Jezulátku – 18. 12. 2013; účast asi 25 
poutníků. 
22. 3. 2014 – výstava keramických světelných objektů manželů Kratochvílových a 
jejich žáků v prostoru kostela a jeho okolí a v upravené verzi zopakováno pod názvem 
„Hlína a oheň“ v prostoru stodoly staré fary – nejprve 23. 5. 2014 v rámci Noci kostelů a 
následně pro velký úspěch o týden prodlouženo (velké poděkování především pí J. Kra-
tochvílové za obětavost a invenci). 
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Arcidiecézní pouť na Svatou Horu za povolání – 3.5.2014 -  5 poutníků. 
Farní pouť do Jablonného v Podještědí – 17.5.2014 ; účast asi 25 farníků. 
Farní dovolená: 29.6.- 6.7.2014 v Malých Svatoňovicích; Zúčastnilo se asi 20 farníků.   
Další etapa pěší pouti našich farníků do Santiago de Compostela: - 9. – 25.7.2014 - 
zúčastnilo se nejprve 5 pěších poutníků a po týdnu se připojili další dva;  po návratu do 
Petrovic večer 25.7.2014 svatojakubský oheň s opékáním špekáčků.     
Poutní slavnost sv. Jakuba: 27.7.2014 - po slavnostní mši sv.  
Pěší pouť do Staré Boleslavi:  27.9.2014.  
Farní posvícení: 5.10.2014 – s agapé kolem kostela.    
Agapé bývá zpravidla třetí neděli v měsíci po druhé mši svaté na faře a v okolí.  
„Rozlučka s farou“: 20.9.2014.  
Výlet do dendrologické zahrady v Průhonicích: 6.10.2014 – 9 farníků. 
 

EKUMENISMUS   
Ekumenická bohoslužba: 20.1.2014 společně s nekatolickými křesťany v evangelickém 
kostele v Uhříněvsi.    
Ekumenické modlitební vycházka s modlitbou za obyvatele farnosti a okolí – 1.5.2014  
Ekumenická modlitba za seslání Ducha svatého se konala 7.6.2014 v našem kostele.   
 

KOSTEL A FARA   
Ekonomické "okénko" – v příloze výroční zprávy   Ê (str. 8) 
Prodej misijních kalendářů 
Organizace prodeje se ujal Vojta Abraham a výtěžek z prodeje 9 690 Kč byl odeslán na 
účet PMD. 
Adopce na dálku   
Farnost přispívá na vzdělání 4 900 Kč/rok dvanáctiletému Gourishi Gowdovi z Indie. 
Korespondence a její zveřejňování na nástěnce – Dana Konvalinková.  
Tříkrálová sbírka v naší farnosti – celkem se vybralo 11 559 Kč a podíl 7 513,- Kč byl 
využit na pomoc potřebné rodině. Koordinátorka - Eva Šilerová.   
Celonárodní sbírka na pomoc lidem na Blízkém Východě, v afrických zemích a na 
Ukrajině ve výši 15 145 Kč byla odeslána 11. 11. na účet AP. 
Grant od MČ Praha Petrovice na rok 2014 ve výši 60 000,- Kč bude využit na 
restaurátorsko-kamenické práce a obnovu spárování obvodového zdiva kostela. 
Účelová investiční dotace od MČ Praha Petrovice na rok 2014 – ve výši 30 000 Kč jako 
příspěvek na výstavbu nového farního centra.  
Příspěvek do mzdového pastoračního fondu AP -  
Byla vydána Směrnice č. 1/2014, na základě které od roku 2015 vzniká farnosti povinnost 
se podílet na financování mzdy pastoračních asistentů/referentů působících ve farnosti.  
V naší farnosti se jedná o celkový příspěvek cca 74 000 Kč (2 x poloviční úvazek past. 
referentek). 
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PŘÍPRAVA BUDOVÁNÍ FARNÍHO CENTRA   
28.4.2014 byla podána na MČ Praha 15 žádost o změnu územního rozhodnutí ve smyslu 
prodloužení platnosti o dva roky. Této bylo vyhověno. Platnost územního rozhodnutí byla 
prodloužena do 11.4.2016. 
V červnu 2014 bylo vydáno stavební povolení k vybudování nového farního domova. 
Právní moci nabylo dne 23. 7. 2014. 
14.7.2014 – proběhla prohlídka staveniště za účasti zástupců farnosti, Ing. Jelínka, Ing. 
arch. Hůrky a zástupců sedmi stavebních firem, které měly o prohlídku zájem. 
V červenci a srpnu proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby nového farního domova. 
Osmičlenná komise složená ze zástupců farnosti a AP v dvoukolovém řízení vybrala firmu 
FF projekty a stavby, s.r.o., s kterou naše farnost dne 19.8.2014 uzavřela smlouvu o dílo. 
Stavba by měla být dle této smlouvy dokončena do podzimu příštího roku, za cenu 19 090 
560 Kč vč. DPH. 
Koncem srpna a v září probíhalo stěhování a vyklízení fary. Děkujeme všem obětavcům. 
20.9.2014 proběhla „rozlučka s farou“ a 23.9.bylo předáno staveniště firmě FF projekty a 
stavby, s.r.o. Od té doby je všem nepovolaným osobám do tohoto prostoru vstup zakázán. 
V říjnu probíhal archeologický průzkum.  
Koncerty a akce na podporu stavby Farního centra 
Benefiční koncerty a další aktivity a příjmy z nich: 
15. 12. 2013 – koncert Evy Henychové – ztráta 1 404 Kč  
6. 2.  2014 - Benefiční koncert skupiny 
„Hradišťan“ s dobročinným prodejem 
uměleckých předmětů ve prospěch 
výstavby našeho nového farního domova 
– v hotelu Clarion. Tento koncert naše 
farnost uskutečnila ve spolupráci 
s Arcibiskupstvím pražským. 
Celkový čistý finanční zisk z akce: 306 227 Kč.  
11. 10. 2014 – Třetí farní parní vláček Praha – Lužná u Rakovníka – dary na farní centrum 
18 469 Kč. Zúčastnilo se 44 farníků. 
 

Další koncerty v kostele 
  2.12.2013 – koncert Musica Dolce Vita  
14.12.2013 – koncert o sv. Mikuláši. 
 

Živý betlém: na svátek sv. Štěpána – Svatou Rodinu ztvárnily postupně rodiny z naší 
farnosti; živé ovce zajistil pan B. Průcha ve spolupráci s hospodářem z Milíčova, ohradu a 
„jeskyni“ postavili a výzdobu zajistili: M. Novák, M. Adamus, M. Nedoma a M. Šimek. 
Výtěžek: 3 340 Kč – určeno na FC.  
Všem ochotným přiložit ruku k dílu, těm, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na farních 
akcích, a úplně všem služebníkům ve farnosti ze srdce děkujeme!   
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EKONOMICKÉ OKÉNKO (PŘÍLOHA VÝROČNÍ ZPRÁVY 2014) 
   Dovolte, abychom se na tomto místě s vámi podělili o několik čísel a obrázků o našem 
hospodaření. Farnost plní své povinnosti v oblasti hospodaření, které jsou jí stanovené 
zákony, zejména zákonem o účetnictví a daňovými zákony. Dále farnost pravidelně 
předkládá požadované výkazy Arcibiskupství pražskému, které také provádí kontrolu 
hospodaření. Poslední kompletní účetní závěrka je k 31. 12. 2013, navíc máme k dispozici i 
průběžná data za rok 2014, která však nejsou srovnatelná právě proto, že nejsou za celé 
období. 
   Všechny částky (pokud není uvedeno jinak) jsou v tisících Kč. Uvedená data nejsou 
kompletními daty z účetních závěrek, ale pouze výběrem s cílem poskytnout zjednodušený 
přehled a náhled na naše hospodaření. Zároveň jsme se podívali na naše hospodaření 
v delším časovém horizontu pro možné srovnání v čase. 
   Na prvním místě vřelé díky za podporu vás farníků za veškeré finanční příspěvky, ať již 
se jedná o sbírky či dary. Vaše podpora a příspěvky vyjadřují solidaritu, podporu, ať již pro 
běžný provoz farnosti, charitativní činnost i budování nového farního centra. V kontextu 
současného celospolečenského vývoje a aktuálního vyrovnání církví a státu si nesmíme nic 
nalhávat, že i do budoucna bude nezbytné, aby se farníci finančně podíleli na chodu farnosti 
a budou muset převzít větší díl odpovědnosti za finanční fungování církve. 
Naše farnost má tu výhodu, že se jí před několika lety podařilo pronajmout část svého 
majetku, což nám dosud přináší stabilní část našich příjmů. Je nutné připomenout, že 
pronájem se podařilo vyjednat iniciativou a fundovaností našich farníků, za což opětovné 
vřelé díky. Dalšími příjmy jsou účelové sbírky, kostelní sbírky a dary včetně dotací 
(obrázek nezahrnuje grant na opravu střechy v roce 2011). Dále v těchto darech nejsou 
zahrnuty účelové příspěvky na stavbu farního centra, viz dále. 
 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Běžné příjmy

Tržby z pronájmů Sbírky účelové Sbírky kostelní Dary včetně dotací



Tento obrázek nyní nelze zobrazit. 
Lastura č. 41/2014                                                           str.9 

 
 
Mezi hlavní výdaje patří spotřeba energií, jak v kostele, tak i na současné dosluhující faře. 
Od roku 2009 má farnost pronajatý byt od Arcibiskupství pražského, který slouží 
k ubytování kněze (který na chod bytu významně přispívá), poskytuje zázemí pro chod 
farnosti a jeho důležitost vzroste právě nyní v období bourání a následné stavby nové fary. 
Farnost se pravidelně snaží udržovat a opravovat svůj majetek, zejména kostel. V případech 
větších oprav se daří získávat granty či dotace, naše spoluúčast však bývá vysoká a 
představuje pro nás nezanedbatelné výdaje. Dalším významným výdajem je odeslání 
účelových sbírek, povinné příspěvky do fondů zřízených arcibiskupstvím dle daných 
pravidel a vlastní příspěvky a dary na zejména na charitativní činnost.  

 
Následující obrázek ukazuje znovu strukturu těch nejvýznamnějších běžných výdajů 
farnosti v roce 2013. 

 
Již několik let se připravujeme na stavbu farního centra. Financování stavby farního centra 
bylo mnohokrát diskutováno. Je vhodné zde připomenout a zdůraznit, že stavba bude 
financována zejména z podpory vás farníků a z podpory od Arcibiskupství pražského, která 
bude v různých formách. 
Znovu díky za vaši podporu a příspěvky na stavbu farního centra. Podpora zahrnuje vaše 
dary  a  příspěvky  a  dále  výnosy z benefičních akcí.  Od počátku  a zveřejnění  záměru  
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vybudovat nové farní centrum do poloviny roku 2014 se již podařilo shromáždit z vašich 
darů a příspěvků částku okolo 1,4 mil Kč, což lze považovat za úctyhodné a jako důkaz 
vaší stabilní podpory tomuto záměru (v obrázku níže jsou veškeré dary a příspěvky do 
konce roku 2008 zahrnuty právě do sloupce 2008). V posledních letech nám již pomohlo i 
Arcibiskupství pražské částkou okolo 2,5 mil Kč, která byla využita zejména na koupi 
pozemku pro novou faru.  
Ačkoliv nová fara ještě nestojí, již bylo učiněno velké množství pro mnohé neviditelných 
kroků. Vypracování projektů, získání stavebních a jiných povolení, příprava stavby s sebou 
nese již nemalé výdaje. Do poloviny roku 2014 bylo již proinvestováno okolo 1,1 mil Kč. 
Časový vývoj příjmů a výdajů na stavbu farního centra ukazuje následující obrázek. 

 
Poslední obrázek znázorňuje vývoj stavu finančních prostředků v jednotlivých letech. 
Drtivá většina peněžních prostředků je uložena na bankovních účtech.  

 
Závěrem, dovolte znovu poděkovat za vaši dosavadní podporu a vyjádřit prosbu o vaši 
budoucí přízeň.  

Zpracoval Ing. Jan Kárník 
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PETROVICKÝ FARNÍ KALENDÁŘ 
OD VÝROČNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ 2014 DO NAROZENIN FARNOSTI 2015 (...) 

Pravidelné bohoslužby (není-li uvedeno jinak): neděle - 9.00 a 10.30 mše sv. 
úterý, čtvrtek, pátek - 18.00 mše sv.; sobota - 18.00 mše sv., po ní modlitba nešpor;  
středa - 18.15 modlitba v kostele, 19.00 „Hovory o víře“ = setkání společenství (otevřené všem 
zájemcům); 20.45 mše sv. Každý čtvrtek po mši sv. a 1. pátek v měsíci výstav Nejsvětější svátosti. 
Úřední hodiny pro veřejnost: úterý 16.30 – 17.30 v sakristii kostela (zajišťuje kněz, příp. past. 
referentky), příp. po domluvě i v jiných termínech 
Příležitost ke svátosti smíření: půl hodiny před mší sv., v době adorace po mši sv. ve čtvrtek a  1. pátek  
v měsíci (od asi 18.45). Též v jiných časech po individuální domluvě s knězem. 
Mimořádnosti:   
23.11. - neděle - slavnost Ježíše Krista Krále - 9.00 a 10.30 mše sv.; 15.00 výroční 
shromáždění farnosti – „Farní silvestr“ – v sále domu občanské vybavenosti 
28.11. - pátek - po mši sv. úklid kostela 
30.11. - 1. adventní neděle – mše sv. v 9.00 a 10.30 s žehnáním adventních věnců, při druhé mši 
doprovod souboru Musica pro Sancta Caecilia a po mši krátké další vystoupení 
5.12. - pátek – 16.30 „Mikulášská“ pro děti v předsíni kostela a v kostele 
7.12. - neděle – při mši sv. mikulášská sbírka na bohoslovce 
8.12. - pondělí – slavnost P. Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu – pouť k Pražskému 
Jezulátku do kostela P. Marie Vítězné, sraz 17.00 u orloje, mše sv. 18.00 u Praž. Jezulátka 
9.12. - úterý – 18.00 mše sv. a 19.00 schůze PRF  
13.12 - sobota – 9.00 ADVENTNÍ REKOLEKCE 
        16.00 PŘEDVÁNOČNÍ ZPOVĚDNÍ ODPOLEDNE 
16.12 – úterý – 18.00 mše sv. a 18.45 organizační a informační schůzka přípravného týmu  
                                                 setkání Taizé s hostiteli poutníků 
19.12. - pátek – 18.00 mše sv. a po ní předvánoční úklid kostela 
24.12. - středa – Štědrý večer – 16.30 mše sv. zvláště pro rodiny s dětmi + betlémské světlo 
25.12. - čtvrtek – slavnost Narození Páně – mše sv. 0.00, 9.00, 10.30  + betlémské světlo  
                                                                                               + otevření kostela 12.00-17.00 
26.12. - pátek – sv. Štěpána – 10.30 mše sv. se skladbami z České Rybovy mše vánoční  
                                                                                               + otevření kostela 12.00-17.00 
27.12. - sobota – mše sv. se svatojánským žehnáním vína a nešporami 
28.12. - neděle – svátek Sv. Rodiny – mše 9.00, 10.30, s obnovou manželských slibů 

29.12.2014 - 2.1.2015 EVROPSKÉ SETKÁNÍ MLÁDEŽE - „POUŤ DŮVĚRY“ - TAIZÉ 
29.12. - pondělí – mše sv. 8.30 , během dne příjezd poutníků do farnosti a do rodin , odpoledne 
odjezd na setkání do Letňan, návrat okolo 22.00 na místa ubytování 
30.12. - úterý  –        7.45.mše sv.  + 8.30  ranní modlitba Taizé, 
  program ve skupinách od 9.15 do10.45, otevřený pro naše farníky!!! 
                  nekoná se mše sv. 30.12. od 18.00! 
31.12.2014- středa – 7.45 mše sv. + 8.30 ranní modlitba Taizé,  
  program ve skupinách od 9.15 do10.45, otevřený pro naše farníky!!! 
 18.00 mše sv. na poděkování za uplynulý rok, Te Deum 
 23.00 – v kostele modlitba za mír 
 poté v sále Festival národů do 02.00 hod. 
1.1.2015 – čtvrtek – Matky Boží Panny Marie - 10.30 mše sv.  
                                                                farnosti spolu s poutníky 
2.1.2015 – pátek - mše sv. v 7.45, ranní modlitba Taizé v 8.30 
 následuje rozloučení a odjezd poutníků 
                            nekoná se mše sv. 2.1. od 18.00! 
6.1.2015 – úterý – slavnost Zjevení Páně – 18.00 mše sv. s žehnáním vody, kadidla a křídy 
10.1.2015 – sobota – oslava 19. narozenin farnosti – 10.00 mše sv.  
                                  a 14.00 společenský program v sále,   nekoná se mše sv. 10.1. od 18.00! 
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NÁZEV A LOGO PRO NOVÉ FARNÍ CENTRUM. 
Stará fara nám rychle mizí před očima, na novou se zakládá a nás farníky čeká 
důležitý a milý úkol navrhnout vhodný název a s ním související logo našeho 
nového farního domova. Některé návrhy už ve sbírce máme z doby před 
benefičním koncertem, kdy jsme o to požádali poprvé. V časové tísni jsme 
tehdy výběr nedokončili a nechali si pomoci od arcibiskupství, ale nyní už je 
nejvyšší čas název a logo definitivně vymyslet a také začít používat.  
    Takže: 

Máte dobrý nápad? Sem s ním J !!! 
Komu? Mirkovi Nedomovi nebo Renatě Černé osobně nebo na emailové adresy 
lastura@email.cz případně cerna.rena@seznam.cz. 
Do kdy? Návrh názvu nejpozději do neděle 14.12.2014 a návrhy loga do 
farních narozenin - 10.1.2015. 
Název i logo by mělo zohledňovat specifika naší farnosti a zároveň se vyhnout 
názvům i logům již zavedeným. Ideální by byly souběžné návrhy názvu i loga 
v organickém souladu. Původní návrhy z loňského podzimu budou samozřejmě 
do finálního výběru zahrnuty. 

 

Děkujeme Městské části Praha-Petrovice, která 
poskytla naší farnosti na rok 2014 grant ve výši 
60 000,- Kč na restaurátorsko-kamenické práce a 
obnovu spárování obvodového zdiva kostela a 
účelovou dotaci ve výši 30 000 Kč, která bude využita 
jako příspěvek na výstavbu nového farního centra. 

 

 

 
 

 

 LASTURA, č. 41/2014, pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího,  
Edisonova 17, 109 00  Praha–Petrovice,   web: http://farnost.petrovice.org 

Bankovní spojení: Poštovní spořitelna, č. ú. 188731509/0300. Fond na farní centrum: var. symbol 153.  
Kontakt na duchovního správce: tel: 222956361, GSM: 776252251,  prevrat@volny.cz 

Kontakt na redakci: lastura@email.cz . Uzávěrka dalšího čísla: 15. 12. 2014. 
Redakční rada tohoto čísla: P. M. F. Převrátil, R. Černá, P. Čančarová, J. Kárník, M. Nedoma a PRF 

Poděkování všem přispěvatelům a Mgr. Jiřímu Vonešovi za poskytnutí grafiky sv. Jakuba. 
Náklady na výrobu jednoho výtisku: 10,- Kč 
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