
ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY
12/10/2022

přítomní: otec Jeroným, otec Vianney, R. Doksanský, P. Wollner, T. Harapesová, V Štolleová
omluveni: J. Bartáček, T. Fabian, M. Wollner,

1) Změna člena PR
■ Petra Izdná rezignovala z rodinných důvodů na člena PR
■ novým členem byla jmenována (po konzultaci s PR) Veronika Štolleová

2) Proběhlé akce
a) Veletrh společenství - proběhlo za účasti všech společenství
b) Farní voda - proběhla kvůli počasí  v úsporném modu  (bez přespání většiny

účastníků)
c) Kurzy Alfa

■ Připravuje Jirka Vermach a jeho tým
■ je přihlášeno 5 lidí - hledající - víru, církev

d) Drakiáda - 9. 10.
■ Organizoval Fellowship - úspěšně
■ přidávali se lidé mimo farnost

3) Chystané akce
a) Šumava - chlapi

■ 11. - 13. listopadu
b) Soustředění sboru

■ 18. - 20. listopadu
c) Farní dopoledne na téma pronásledování křesťanů - 20. listopadu

■ návrh - oslovit M. Semína? - asi moc kontroverzní
■ Petr Wollner - zeptá se Ludmily Böhmové (Siriri), případně někoho

doporučí
d) Červená středa -  23.11.2022

■ je to povolené  MÚ - ohledně nasvětlení - technicky zajišťuje Robert
Doksanský

■ přidružený program? - modlitební…
● zapálit svíčku
● chvály
● prosby

■ Petr W. vytvoří mapu míst, kde jsou pronásledováni křesťané



e) Setkání PR farností 2. pražského vikariátu s arcibiskupem – 24.11. od 18.00 hodin
v pastoračním centru na Barrandově

■ O. arcibiskup Jan Graubner se chce setkat postupně se všemi vikariáty
■ setkání se mají účastnit všichni kněží + 3 členové PR z každé farnost
■ Program - 3 min prezentace farnosti – co říci?

● stručně historii - od farnosti ke zrušení k živé farnosti díky
dobrým diecézním kněžím (P. Vágner, P. Kusý) + 26 let
karmelitáni

● farnost svěřená karmelitánům - určitá duchovně-pastorační
kontinuita, terciáři,

● farnost je městská i venkovská - farníci bydlí i dojíždějí, ale není
to průchozí farnost - zdravý patriotismus

● zastoupeny jsou všechny generace - děti, mládež, rodiny, senioři,
- je snaha mít programy pro každou skupinu

● skoro každý rok jsou křty dospělých - mnohdy ovoce Kurzů Alfa
● skauti, spolupráce s lidmi z Liboce
● Domov sv. Rodiny (DsR) - klienti zde ž�í i se účastní farních akcí a

farnost je zvána na akce DsR
f) Advent

■ adventní věnce - sobota 26.11. od 15.00
● úvod do adventu - 19.00 hod

■ roráty  6:00 hod - po+st+pá + so (pro děti + snídaně)
■ sv. Mikuláš - 5.12. v 17.00 hod v Malejově - Markéta Jarošová, Petr Štolle +

Fellowship Junior
■ DoF - so 10.12. - pro všechny
■

4) Stavební akce
a) máme závazné stanovisko k opravě zvonu + povolení MK ČR k vývozu do

Holandska)
■ oprava by se měla realizovat ještě letos
■ bude zažádáno o grant - Magistrát

5) Finance
a) Amper Market ukončil smlouvu na dodávku el. energie k 31.12. - Jeroným jedná o

zajištění nového dodavatele
■ veškeré osvětlení vyměněno za LED

b) Je třeba zrevidovat možnosti energetických úspor - fara a Malejov
■ sluneční kolektory, fotovoltaika, tepelné čerpadlo…



■ o energetický audit byla požádána fy. EAV z Jihlavy
6) Malejov - pomoc Ukrajině

a) V Malejově stále bydlí 2 rodiny
b) bylo zažádáno o kompenzace na ubytování Ukrajinských uprchlíků (bude

částečně kompenzovat energetické náklady)
c) Měli bychom zintenzivnit mezilidský kontakt

7) Podněty farníků
a) Optimalizovat časový rozvrh prázdninových akcí - cyklopouť, farní tábor, JUMP
b) Vytvořit veřejný kalendář, který bude viset např. v kostele

■ Zajistí Marek W. - pracuje se na tom
c) Společenství mladých nabízí pomoc s hudbou při mších sv.  - čtvrteční pro děti a

čas od času nedělní rytmická - domluvíme zkušební 1 mši sv do konce roku
d) Př�ímání pod obojí způsobou - 1. neděli v měsíci a slavnosti
e) Pouť sv. Fabiána a Šebestiána 22.01.2023

■ Zkusíme zajistit účast nuncia mons. Okolo -  Petr Wollner/p. Jeroným
■ farní dopoledne
■ překlad Petra Izdná?

f) návrh, aby děti přinášely obětní dary, případně jiné dary - domluvit někoho, kdo
by děti zorganizoval

8) Body na příště
a) Reflexe Setkání vedoucích společenství
b) Celofarní pouť - jaro (Marek W., Robert D.)
c) Zapojení lidí, kteří nabídli své služby v dotazníku
d) Natipovat termíny a náměty na farní dopoledne

Úkoly
● Marek W. připraví podklady pro předání spolku Malejov - pracuje se na tom
● Marek W. připraví kalendář (½ roku) pro vytištění do kostela - pracuje se na tom
● Petr W. vytvoří mapu míst pronásledování křesťanů
● Robert D. - technická příprava Červené středy - pracuje se na tom
● Jeroným zajistí přednášejícího na farní dopoledne před Červenou středou

Příští setkání PR - 14.12.2022 - potvrdí se začátkem prosince

zapsal Jeroným


