Zápis z 12. zasedání PRF - ŘKF Praha-Petrovice
Datum konání: 7. 10. 2014

Místo a čas: farní byt, Praha 10 - Petrovice, od 19.00

Přítomni, bez titulů: Pavlína Čančarová, Renata Černá, Filip Jareš, Martin Miňovský, Jiřina Němcová, Libor
Němeček, P. Miloš František Převrátil, Renáta Šimková Nepřítomní, bez titulů: František Šika

Upřesnění některých bodů kalendáře farnosti
 přípravné setkání Taizé - 17. 10. v 18.30 v kostele,
 "Mikulášská": pátek 5. 12. od 16.30 v předsíni kostela a v kostele,
 putování k pražskému Jezulátku 8. 12.: sraz v 17.00 před orlojem na Staroměstském náměstí (u zdi radniční
věže pod Orlojem), odchod po expozici kostlivce,
 adventní rekolekce 6. nebo lépe 13. 12. podle možností vedoucího rekolekcí,
 předvánoční úklid v pátek 19. 12.,
 mše sv. o Vánocích:
o na Štedrý den v 16.30 a o půlnoci
o na Boží hod v 9.00 a v 10.30
o na sv. Štěpána v 10.30, snad s Rybovou mší vánoční
o v sobotu 27.12. od 18.00 mše sv. s žehnáním vína
o v neděli 28. 12. (svátek Svaté rodiny) s obnovou manž.slibů
o žehnání křídy 6. 1. 2015
 narozeniny farnosti 10. 1. 2015, mše sv. v 10.00; od 14.00 program v sále
 pouť do Lurd, předběžný plán:
o 28. 6. 2015 odjezd pěších poutníků směřujících do Santiago de Compostela
o večer 14. 7. 2015 odjezd nočního autobusu s farníky (příp.doplněný zájemci odjinud) do Lurd.

Leták Křesťanské Vánoce v Praze
Farnost se opět zúčastní programu Křesťanské vánoce v Praze. Kontaktní osobou farnosti je Pavlína Čančarová.

Spolufinancování práce pastoračních asistentek
Arcibiskupství pražské požaduje spoluúčast farnosti na mzdách pastoračních asistentek. Bude odeslán patřičný
výpočet za jeden úvazek na rok 2015. Podle předepsaného výpočtu se v případě naší farnosti jedná o částku 74.255 Kč
za rok za dva poloviční úvazky.

Plánované pastorační aktivity
 Kulturní klub: pravděpodobně třetí (a páté) pátky.
 Příprava ke svátosti křtu dospělých, ke sv.biřmování a k jejich obnově - asi v úterý večer.

Název a logo farního centra a koncepce webových stránek
Projednáme na příští schůzi za účasti dalších farníků.

Příští zasedání PRF
Příští zasedání PRF proběhne v úterý 18. 11. 2014 od 19.00 ve farním bytě.
7. 10. 2014, zapsal F. Jareš

