příloha Lastury 21 pro Vaše domácí nástěnky

Zápis z 6. zasedání pastorační rady Římskokatolické farnosti
u kostela sv. Jakuba Staršího Praha 10 – Petrovice
Datum konání:
10.03.2009
Místo a čas:
fara Edisonova 17, Praha 10 - Petrovice, od 19.00 hod.
Přítomni (bez titulů): Pavlína Čančarová, Renata Černá, Roman Farion, Jiří Fischer,
Jaromír Jirsa, Miroslav Nedoma, Jiřina Němcová,
Miloš František Převrátil.
Za ekonomickou radu: Renata Šimková, Vladimír Obrátil
1. Přivítání nové pastorační asistentky Renaty Černé.
2. Ekonomické věci:
⇒ Způsob vybírání příspěvků - bylo dohodnuto ponechat stávající způsob.
⇒ Informace o možnostech využití/pronájmů pozemků
3. Zajištění programů třetích pátků:
17.4. Dr. Jirsa: rodinné právo
15.5. Jana Švecová: „salesiánské misie“
19.6. Pouť - Compostela
4. Příprava na Svatý týden:
•
Obstarání ratolestí
•
Schůzka ministrantů 27. 3.
•
Oslovit 12 mužů na mytí nohou
•
Ve středu večer proběhne příprava interiéru na Zelený čtvrtek
Bude požádáno středeční společenství spolu se společenstvím duchovní obnovy
•
Čtvrtek večer nebo pátek odpoledne - zahalení kříže
•
Bílá sobota po obřadech úklid a příprava na velikonoční obřady
•
Květiny
•
Vypnutí SO
•
Velikonoční oheň
•
Rozdělení čtení
•
Úprava stojanu na paškál
•
Hra na varhany
5. 4.4. proběhne úklidová brigáda
6. 21.3. bude zpovědní odpoledne. Pro děti se bude zpovídat 1.4. od 16.30
7. Agapé po vigilii
8. Na Boží hod velikonoční je možnost poutě na Lužici s možností přespání.
Bude možnost dvou variant odjezdu – ráno, anebo kolem poledne.
9. Pondělí velikonoční změna hodiny mše svaté 10.30
10. 14. května v 16.30 proběhne slavnostní žehnání polyfunkčního domu kardinálem M.
Vlkem. Z tohoto důvodu bude posunut začátek mše sv. - 18.30 májová, 19.00 adorace,
mše sv. 19. 30
11. 22.3. bude v našem kostele uspořádán koncert
Příští setkání PRF 14.4. v 19.00
Zapsala J.Němcová
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PETROVICKÝ FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2009
7.4. - 18.00 mše sv., poté na faře schůzka Mariiny legie, setkání teenagerů,
20.15 schůzka ERF
•
8.4. - 18.30 mše sv., poté modlitba chvály v kostele a setkání společenství
v sakristii
9.4. - Zelený čtvrtek - ráno bohoslužba v katedrále, večer 18.00 mše sv.
na památku poslední večeře Páně, s mytím nohou, po ní bdění
v Getsemane
10.4. - Velký pátek - 10.00 odchod na křížovou cestu s dětmi,
15.00 - křížová cesta v kostele, 18.00 velkopáteční obřady.
11.4. - Bílá sobota - 9.00 modlitba se čtením a přípravné předkřestní obřady
s katechumenem
VIGILIE - 21.00 žehnání ohně, paškálu, křestní vody a další obřady slavnosti
se křtem katechumena, poté na faře agapé
12.4. - Boží hod velikonoční, slavnost Zmrtvýchvstání, mše sv. 9.00, 10.30
•

pro zájemce o poutní zájezd - ráno odjezd na slavnosti Vzkříšení na Lužici u Budyšína
•
•
•

13.4. - pondělí v oktávu velikonočním – 10.30 mše sv.
16.4. - čtvrtek – 16.00 setkání společenství starších
17.4. - 3. pátek – po mši sv. program pro farníky i pro veřejnost

UPOZORNĚNÍ NA PROGRAMY V DALŠÍCH MĚSÍCÍCH
•
•

•

•
•

•
•
•

9.5. - sobota – arcidiecézní pouť za povolání na Sv. Horu
14.5. – čtvrtek v 16.30 proběhne slavnostní žehnání nového petrovického
polyfunkčního domu kardinálem M. Vlkem;
Z tohoto důvodu bude posunut (!!!) začátek mše sv. - 18.30 májová,
19.00 adorace, mše sv. !!!
30.5. - sobota – 18.00 mše sv. z vigilie a ekumenická modlitba za seslání
Ducha sv.
31.5. - neděle - slavnost Seslání Ducha svatého
7.6. - neděle – Nejsv.Trojice – při mši sv. od 10.30 biřmování – o.biskup
V.Malý – poté společná oslava celé odpoledne – Petrovické Letnice
14.6. - neděle – při mši sv. od 10.30 první svaté přijímání dětí
1.7.- 7.7. - farní dovolená v Jiřetíně pod Jedlovou
asi 12.-25.7. další etapa pěší pouti do Santiago de Compostela
(z Kirchweidachu v Bavorsku)
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Pravidelné bohoslužby
neděle: 9.00 a 10.30 hod.
úterý, čtvrtek, pátek a sobota: 18.00 hod.
středa: 18.30 hod., poté modlitba chvály v kostele
a od 19.45 hod. setkání společenství
Adorace - výstav Nejsvětější svátosti
každý čtvrtek a každý 1.pátek po mši sv.,do 19.30 hod.
Příležitost k svátosti smíření - před mší svatou, při adoraci
a několikrát za rok po společné kající bohoslužbě s několika zpovědníky

Co se všechno ve farnosti děje:
•
•
•
•
•

setkání starších věkem, i když mladých duchem - 3. čtvrtek v měsíci
v 16.00 hod. - na faře
každé druhé úterý od 18.45 setkání společenství teenagerů
schůzky prezidia Mariiny legie - v úterý v 19.15 hod. na faře
agapé - 3. neděli - neformální setkání po druhé mši sv.- na faře
nebo okolo ní
farní sportování (viz str.P4)

Úřední hodiny na faře
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

10.00 – 17.00
15.00 – 17.00
10.00 – 17.00

adresa: Edisonova 17, 109 00 Praha 10 – Petrovice, telefon: 222956361
duchovní správce: P. Miloš František Převrátil, e-mail:prevrat@volny.cz, mobil: 776 252 251
pastorační asistentky: Ing.Bc.Pavlína Čančarová, mobil: 606188704
Bc.Renata Černá, mobil: 737371721
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FARNÍ TĚLOCVIČENÍ DÁLE POKRAČUJE
v malé tělocvičně ZŠ Praha – Petrovice (budova Dopplerova
dříve Bellova) –vchod branou proti sokolovně (pizzerie Gladiátor)
a to každé sudé úterý od 18.00 do 19.30 hodin.
volejbal (příp.další míčové hry)
nejbližší termíny tedy jsou: 14.4., 28.4., 12.5., 26.5., 9.6., 23.6.
kontaktní osoba: Petra Havelková; havelkova.petra@gmail.com , 777 692 541

PLESOVÁ SEZÓNA SKONČILA – VY VŠAK MŮŽETE TANČIT DÁLE
Na stejném místě (tentokrát v liché týdny) totiž pokračuje i naše
TANČÍRNA. Přijít může každý (páry i jednotlivci), kdo má zájem
si potrénovat společenský tanec popř. chtěl by zkusit nacvičit
nové prvky. Reprodukovaný hudební doprovod je zajištěn,
stejně tak i určitá možnost odborných konzultací. Nejedná se
ovšem o taneční hodiny v pravém smyslu slova, spíše jde o
jakousi taneční dílnu. Vzájemná výměna dovedností a zkušeností
je tedy nejen umožněna ale i maximálně vítána.
Protože se vše odehrává v tělocvičně, musí účastníci
respektovat požadavek na používání přiměřené sportovní obuvi.
Na stylu oděvu nezáleží.
Nejbližší termíny: 7.4., 21.4., 5.5, 19.5., 2.6., 16.6.
Paralelní možnost hraní stolního tenisu trvá.
Kontakt pro podrobnější informace a přihlášky:
Markéta Plecáková; market.bastet@centrum.cz ,
737 764 666 (pouze po 15.hod.)

PRVNÍ NA ČESKÉM TRHU
Průvodce popisuje nejnavštěvovanější část svatojakubské
cesty, tzv. Camino frances, v úseku ca 760km z obce
Roncevalles na francouzsko-španělské hranici v Pyrenejích
do Santiaga de Compostela v západním Španělsku a dále
dalších 90km dlouhou trasu na Finisterru (konec světa). V
průvodci jsou popsány jednotlivé obce, atrakce a průběh
cesty, vše je doplněno praktickými informacemi, které se
předem těžko získávají, ale pro plánování cesty jsou
nezbytně nutné. Autorky tyto informace získaly přímo v
terénu.

k objednání na
http://www.librix.eu/cz/books/odborna-literatura-49
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