Zápis ze 14. zasedání pastorační rady Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba Staršího
v Praze 10 – Petrovicích
Datum konání: 9. 12. 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, P. Miloš František Převrátil, František
Šika, Renáta Šimková
Nepřítomní: Libor Němeček (omluven)

Kontakt se starostou Prahy 15
V pondělí 8. 12. P. František společně s farářem a jáhnem z Hostivaře
navštívili starostu Prahy 15 pana Vencla a pozval jej na "farní
narozeniny".

Vánoce
Zajištění textů k novéně,
náměty k využití podílu na Tříkrálové sbírce,
vánoční stromeček, květinová výzdoba,
výzvy k účasti na vánočních přípravách, úklidu,
zajištění asistence při liturgii, hudebního doprovodu, dozoru při
otevření kostela o svátcích,
• opravy techniky v kostele,
• betlémské světlo,
• úklid po Narození Páně: 29. 12. úklid podle potřeby, 2. 1.
odjezd hostů Taizé; 9. 1. 2015 úklid stromečku, povánoční úklid
proběhne 16. 1. 2015.; po druhé mši v neděli 11. 1. proběhne
hrubý úklid.
První setkání biřmovanců a katechumenů je naplánováno na 13. 1.
2015 (úterý).
•
•
•
•
•

Na čtvrtek 15. 1. od 19.15 je naplánována "after-party" s rodinami,
které hostily návštěvníky Taizé.

Kalendáře na rok 2015
Na kalendářích na rok 2015 se pracuje.

Postup navrhování loga a názvu farního centra
Na farním shromáždění bylo vyhlášen záměr najít logo a název
farního centra.
Termíny:
• návrhy názvů do 14. 12. 2014,
• návrhy loga do farních narozenin (do 10. 1. 2015).
Dosud se sešlo několik návrhů (10 návrhů loga a 4 návrhy názvu).
Bude sestavena komise, která bude rozhodovat do Velikonoc a
pravděpodobně budou osloveni profesionálové pro grafické
dopracování vybraného návrhu.

Farní dovolená -- Lurdy
Akce bude letos náhradou farní dovolené.
Do termínu se přihlásilo pouze 11 osob na menší variantu a na delší
variantu se přihlásilo 5 lidí (z toho 3 lidé jsou přihlášeni v obou
variantách).
Kratší varianta určitě nebude uskutečněna (z důvodu nedostatečného
zájmu). Oslovíme zájemce o kratší variantu s otázkou, zda mají zájem

o delší variantu (na 9 dní s CK pana Kučery).
Na další schůzi PRF rozhodneme o dalším postupu. Zatím je přihlášený
nedostatečný počet zájemců.

Rekolekce v sobotu 2. adventního týdne
Proběhnou v sobotu 13. 12. od 09.00. Z řad farníků dosud přihlášeni
4 lidé.

Schůzka redakce webových stránek
Rozhoduje se o termínu – v lednu 2015.

Ekumenická bohoslužba v lednu
Ekumenická bohoslužba je naplánována na 19. 1. 2015 v kostele
v Hostivaři od 19.30.

Narozeniny farnosti 10. 1. 2015
Jevištní zkouška proběhne ve středu 7. 1. v sále MČ od 16.00 do 17.00.
Generální zkouška v sobotu 10. 1. od 13.00.
Mše svatá v 10.00, začátek odpoledního programu v 14.00.
• P. František osloví otce Romualda a další kněze, včetně P.Václava
Sochora,
• oslovení moderátora,
• technika promítání a osvětlování,
• hlídání dětí a program pro ně,
• dárky pozvaným hostům a děkování pozvaným kněžím po mši sv.

Taizé
• informace o pouti Taizé:
• od farníků dosud přislíbeno 49 ubytovacích míst,
• bylo rozhodnuto pokusit se navýšit ubytovací kapacitu farnosti
na 80 ubytovacích míst,
• získali jsme od organizátorů akce banner,
• byl vybrán motiv na tričko (dar pro účastníky).

Do programu na příští zasedání
• Zajistit informovanost ve farnosti v souvislosti s demolicí staré
fary a stavbou nového objektu.
• Informovanost farnosti o nutnosti finanční spoluúčasti na provozu
farnosti, m.j. na příspěvku na mzdy pastoračních referentek.

Příští zasedání PRF
Příští zasedání PRF proběhne v úterý 6. 1. 2015 od 19.00 ve farním
bytě.
9. 12. 2014, zapsal F. Jareš

