Zápis z 11. zasedání PRF – ŘKF Praha-Petrovice, proběhlého v rámci zasedání grémia FC
Datum konání: 2. 9. 2014. Místo a čas: farní byt, Praha 10 -- Petrovice, od 19.00
Přítomni, bez titulů: členové PRF: Renata Černá, Filip Jareš, Martin Miňovský, Jiřina Němcová, Libor
Němeček. Členové PRF i ERF: Pavlína Čančarová, P. Miloš František Převrátil, Renáta Šimková. Členové ERF:
Jan Kárník, Vladimír Obrátil. Členové Grémia: Sam Jakš, Jana Kučerová.
Nepřítomni, bez titulů: František Šika (PRF), Grémium: Helena Havránková, Miroslav Nedoma, Václav Reňák
Konec prázdninového režimu, zhodnocení prázdninového programu: Oproti předchozím zvyklostem
upravený prázdninový režim (nedělní mše sv. od 9.30) hodnocen pozitivně; od září se beze změny oproti
zaběhaným pořádkům přechází na neprázdninový program.
Změna úředních hodin: Fara nebude k dispozici (stavba) -- úřední hodiny proto budou: v úterý 16.30 - 17.30 v
sakristii kostela, jindy nebo jinde podle domluvy (domluva s knězem nebo pastoračními asistentkami možná
osobně přede mší, telefonicky nebo prostřednictvím emailu).
Upřesnění nadcházejícího programu života farnosti




















Brigáda v sobotu 13. 9. 2014: Proběhne vyklízení fary a souběžný úklid kostela. Povzbuzujme všechny farníky k účasti!
Neděle 14. 9. 2014 -- svátek Povýšení svatého Kříže: v 10.10 žehnání kříže před kostelem
Setkání seniorů bude ve čtvrtek 18. 9. 2014 od 16.00
Rozlučka s farou 20. 9. 2014
Mše sv. v 10.30 za farnost a za předchozí obyvatele domečku.
Společný oběd na faře (výzva farníkům k vyjádření zájmu o účast).
Díkůvzdání za úrodu -- neděle 21. 9. 2014
Setkání mládeže 23. 9. 2014
Svátek sv. Václava 28. 9. 2014
Očekávaný začátek stavby 29. 9. 2014
Posvícení -- neděle 5. 10. 2014
Vycházíme vstříc přáním synchronizovat oslavy posvěcení kostela s MČ.
Oslava (agapé) v provizorních podmínkách.
Farní výlet parním vlakem, pravděpodobně v sobotu 11. 10. 2014
Brigáda na úklid listí 8. 11. 2014
Den válečných veteránů 11. 11. 2014, od 18.00 mše sv.
Od 18.00 mše sv. za oběti 1. světové války a dalších válek.
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé (Dušičky) 2. 11. 2014
Slavnost Ježíše Krista Krále a výroční shromáždění farnosti, neděle 23. 11. 2014

Život farnosti v provizorních a omezených podmínkách: Je potřeba zajistit logistiku/spolupráci.
Společenství, která potřebují prostory

Dostupné prostory







 kostel
 sakristie (získáme prostor dočasným odstraněním klekátka),
 hlavní prostor,
 předsíň,
 kůr;
 farní byt pouze příležitostně a v omezené míře

výuka náboženství,
senioři,
schola (v sakristii?)
modlitby matek (fungují po bytech, zaběhané)
Mariina legie

Farnost potřebuje více finančních příspěvků
Je potřeba, aby se zvýšil příjem farnosti. Je vhodné začít to více komunikovat. (Vyzvat/informovat ve farním
zpravodaji, při ohláškách po mši, na nástěnce/webu.) Bylo by vhodné vyčíslit průměrné náklady na jednotlivé
oblasti života farnosti.
Příští zasedání PRF proběhne po mši v úterý 7. 10. 2014 od 19.00 ve farním bytě.
zapsal F. Jareš

2. 9. 2014,

