Zápis z 2. zasedání pastorační rady Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba Staršího
v Praze 10 – Petrovicích
Datum konání: 13. 9. 2018
Místo a čas: Camino, Praha 10 – Petrovice, od 20.00
Přítomni, bez titulů: Filip Jareš, Jiřina Němcová, P. Miloš František Převrátil,
Renáta Šimková, P. Miroslav Verčimák, Blanka Vildová
Omluven: Miroslav Nedoma
Od 1. září 2018 bude P. František Převrátil působit v pastoraci vězňů na plný úvazek a současně bude
vykonávat funkci pomocného duchovního v naší farnosti. Novým administrátorem farnosti byl jmenován
P. Miroslav Verčimák. Uvedení do úřadu se uskuteční při mši svaté v sobotu 22. září 2018 za přítomnosti
Mons. ThLic. Ing. Zdenka Wasserbauera, Th.D., pražského pomocného biskupa.
Dle stanov pastoračních rad se stává automaticky předsedou farní rady P. Miroslav Verčimák,
a P. Miloš František Převrátil se stává členem pastorační rady, jako duchovní, který patří do naší farnosti.
Kontrola minulého zápisu:
• Na začátku září proběhlo malování sakristie. Děkujeme všem pomocníkům, kteří
jakýmkoliv způsobem přispěli k vymalování – sehnáním malíře, přenášením nábytku,
praním a žehlením liturgického oblečení a čištěním a úklidem.
• Tým na aktualizaci webových stránek vytýčil body k aktualizaci těchto stránek a provedl
již některé úpravy.
• Plán a vize do dalších let. 11.10. proběhne další mimořádná schůzka nad anketou pro
farníky.
• Byly vyhotoveny vestavěné skříně, dodělána věšáková stěna.
• Pravidelný úklid kostela, který se koná vždy druhý a čtvrtý pátek v měsíci po mši svaté
bude v měsíci září výjimečně přesunut na čtvrtek 20.9. po mši svaté a po adoraci.
• 3. října začíná výuka náboženské výchovy. Přípravná schůzka katechetů proběhne 26. 9.
v 16.00 v Caminu.
• Lavice v kostele po proběhlé opravě stále mírně lepí.
• Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli v mimořádné sbírce na lavice.
Přesunuto do dalšího zasedání PRF:
• Posouzení alternativ nákupu televize – dataprojektor
• Prozkoumání trhu sušáků na WC v Caminu
• Anketa pro farníky.
• Klub rukodělných prací
• Sítě proti hmyzu
Organizace společného setkání farnosti s Mons. Zdenkem Wasserbauerem u příležitosti uvedení do úřadu
P. Miroslava Verčimáka.
Ozvučení v kostele: je nutné seřízení a připevnění.
V neděli 7. 10. oslavíme výročí posvěcení našeho kostela.
Plánované akce:
Výroční shromáždění, zhotovování adventních věnců, Mikulášská scénka, pouť k Pražskému Jezulátku,
narozeniny farnosti, organizace Alfa kurzů.
Příští zasedání PRF proběhne 18.10. ve 20.00

Zapsala Jiřina Němcová

