Zápis z 20. zasedání pastorační rady Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba Staršího
v Praze 10 – Petrovicích
Datum konání: 22. 9. 2015
Místo a čas: farní byt, Praha 10 – Petrovice, od 19.00
Přítomni, bez titulů: Renata Černá, Filip Jareš, Jiřina Němcová, P. Miloš František Převrátil, František Šika, Renáta Šimková
Nepřítomni: Pavlína Čančarová - členství v PRF zaniklo s ukončením práce ve funkci pastorační referentky, Martin Miňovský, Libor Němeček

Stavba farního domu
Financování stavby
Přehled nákladů spojených se stavbou a příspěvků AP je v přípravě pro výroční farní shromáždění.
Průběh stavby
Hrubá stavba hotova. Víceméně hotová elektřina, odpady. Pracuje se na vnitřních omítkách ve 2. NP. Vybraná dlažba, okna a dveře, kování,
okapy. V řešení jsou vnitřní dveře, ostatní podlahy (mimo dlažby). Připravujeme se na výběr kuchyní.
Možnost přispět na židle do nového farního sálu
Položkou na kterou budou moci farníci a příznivci farního domu v nejbližší době přispět jsou židle do nového farního sálu. Podrobnější
informace budou v brzké době farníkům sděleny.

Příspěvek na plat pastorační referentky
Do konce října má farnost zaplatit příspěvek (svůj podíl) na plat pastorační referentky (viz předchozí zápisy).

Farní víkend
Předpokládaný termín: některý víkend v květnu, asi 20. – 23. 5. 2016
Místo ubytování v Orlických horách (předpokládaná kapacita je 33 lůžek; zatím pouze v jednání): chata Hanuška, www.chata-hanuska.cz

Tříkrálová sbírka
Vybrány dvě potřebné osoby ve farnosti, mezi něž bude rozdělen finanční příspěvek.
Rozšíření úředních hodin
Existují návrhy na rozšíření úředních hodin; na druhou stranu stávající úřední hodiny jsou nevyužité.
Pastorační rada neschválila návrh na prodloužení úředních hodin. Stále existuje možnost domluvit setkání individuálně.

Migrace
K tématu se uvažuje přednáška nebo diskusní večer. Snažíme se sledovat aktuální dění a čerpat inspiraci v okolních společenstvích.

Nadcházející program života farnosti
11. 10. 2015 – Výročí posvěcení kostela bude spojeno s poděkováním za úrodu
22. 11. 2015 – Výroční shromáždění farnosti
7. 12. 2015 – Pouť k Pražskému Jezulátku
12. 12. 2015 – Úklid před Vánoci
19. 12. 2015 – Adventní rekolekce se zpovědním odpolednem od 16:00
26. 12. 2015 – Rybova mše vánoční
16. 1. 2015 – Narozeniny farnosti
22. 9. 2015, zapsal F. Jareš
poznámka: zápis z červnového zkráceného setkání PRF nebyl vyhotoven;

