Zápis z 37. zasedání Pastorační rady Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba Staršího
v Praze 10 – Petrovicích, s účastí členů Ekonomické rady farnosti

Datum konání: 14.9.2017
Místo a čas: Camino, Praha 10 – Petrovice, od 19.30
Přítomni, bez titulů: Filip Jareš, Libor Němeček, Jiřina Němcová,
P. Miloš František Převrátil, Renáta Šimková, P. Miroslav Verčimák
Nepřítomni: Martin Miňovský, František Šika
Za ekonomickou radu
Přítomni: Jan Kárník
Nepřítomni: Vladimír Obrátil
• přivítaní P. Miroslava Verčimáka a vzájemné seznámení
• otec Miroslav sdělil své zkušenosti z předcházejících míst pastoračního působení
• pastoračně-ekonomické otázky:
➢ Rozvaha o ekonomických potřebách a povinnostech farnosti
➢ Kontrola účelově vázaných darů a jejich využití
➢ Rozvaha jak získávat další prostředky ve farnosti
➢ Pořádání koncertů
➢ Při ohláškách poděkovat za sbírku z minulé neděle a informovat o výši této sbírky.
• technická údržba: vyčištění kanálků, okapů, jímky
• program ve farnosti:
➢ setkávání katechumenátu - bude probíhat ve středu
➢ po ukončení běhu Alfa bude následovat pro účastníky Alfy a pro hosty kurz Beta
➢ pravidelné setkávání seniorů každý třetí čtvrtek
➢ pravidelné setkávání rodičů s dětmi v Kamínku 2. a 4. středu v měsíci
➢ schůzka katechetů
➢ 4.10. začíná náboženská výchova dětí
➢ 8.10. slavnost Posvěcení kostela, zároveň poděkování za úrodu. Následuje posvícenské agapé.
➢ 13.10. od 19.00 promítání fotografií a vyprávění o letošní etapě Camina
➢ naše farnost se opět účastní programu Křesťanské vánoce
➢ zvažujeme pořádání lampionového průvodu
➢ 11.11.od 15.00 až do večera setkání org.Ultreia v sále
➢ 11.11. brigáda na hrabání listí
➢ 26.11.slavnost Ježíše Krista Krále
15.00 výroční shromáždění farnosti.Výroční zpráva.
➢ 5.12. Mikulášská besídka
➢ před adventem bude možnost společného vázání adventních věnců v sále
➢ 9.12. generální úklid Camina
➢ 11.12. pouť k Pražskému Jezulátku
➢ 16.12. adventní rekolekce. Od 16.00 zpovídání pro farníky
➢ příprava na Vánoce 22.12, 23.12. přípravné práce, 24.12. po mši sv. zdobení stromečku
➢ 31.12. Silvestrovské setkání s modlitbou a se zábavou
➢ 13.1. plánované 22. narozeniny farnosti (po schůzi PRF vznikla potřeba změny data na
6.1.2018)
Příští setkání PRF 19.10.
Zapsala Jiřina Němcová

