
ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY
22/03/2023

Přítomní: otec Jeroným, Petr W., , Marek W., Jan B., otec Vianney , Robert D.
Omluveni: Terezka H., Veronika Š., Tomáš F.

1) Proběhlé akce
a) Farní ples - 18. 2.

■ Proběhlo vyúčtování - Zisk 10 150 Kč (vstupenky + tombola)
■ Přebytek bude použit pro nákup vybavení pro ples příští rok (stolky na

stání apod.)
■ Plánovaný termín na příští rok: nejspíš 27. 1. 2024

b) Mše sv. s kytarou - neděle 19. února
■ akce probíhá zatím 1x za 2 měsíce (může být i častěji, pokud bude dost

hudebníků)
■ další plánované kytarovky: 16. 4. a 11. 6.
■ akce je otevřená všem zájemcům o účinkování

c) V postní době proběhla duchovní obnova 17. - 18. března
■ Příští rok plánujeme zorganizovat Seminář ŽIVOT V DUCHU (P. Ernst

SIEVERS, W.V.) - Přípravy začnou v září
2) Chystané akce

a) Velikonoce
■ Rozpis bohoslužeb je zveřejněn na farním webu
■ Úklid kostela - sobota 25. 3.
■ Rozpis bdění u Božího hrobu bude k dispozici od Květné neděle ve

vstupu do kostela
■ Po Vigilii bude agapé v Malejově
■ Pořídíme 10 Velikonočních misálků (M. W.)

b) Celofarní pouť - (Robert D.) - 13. 5.
■ ráno vlak z Bráníka do Zbraslavi
■ Mše svatá ve Zvoli (kostel sv. Markéty)

c) Návštěva Řepské farnosti - nedělní mše 14. 5. (9:00)
■ besedy po mši se účastní Tomáš F., Jan B., Marek W. (?), Jakub Rezek (??)

d) Farní akademie - 14. 5.
■ organizuje Eva Svitáková

e) Koncert Antikvartet - 28. 5. 2023 od 17 h - kostel, nebo před Malejovem



f) Noc kostelů - pátek 2. 6. 2023
■ Budeme se účastnit
■ Je potřeba ustanovit „Nockostelní“ výbor - hledáme leadera
■ Program musí být hotov do 1. dubna

(1) Petr W. zajistí prohlídku zvonového patra
(2) Marek W. zajistí kavárnu
(3) …

■ Kostel bude otevřen od 19:00 do 22:30
g) 1. svaté př�ímání

■ Termín 11. 6. 2023
h) Manželské večery

■ Budou se konat v pondělky večer od 16. 10.
■ Organizuje Honza Skalický

i) Kurzy alfa - od 5. října (čtvrtek 19.00)
■ Organizuje Jiří Vermach

3) Stavební akce
a) oprava zvonu - dnes (22. 3.) zavěšen zpět do věže, příští týden bude dokončeno

instalací el. zvonění
b) Venkovní kuchyně (výkop základů, vyzdění pilíře, tesařina) plánujeme na duben

■ Akci povede Marek W., pomáhá Jan B. a …
c) Řešíme možnost celodenního otevření kostela

■ Marek W. zjišťuje cenové náklady a technické řešení elektronické
ochrany

d) Nová střecha kostela
■ Je v běhu přípravná fáze (realizace pravděpodobně 2024) - Petr W.

Příští setkání PR - 3. 5. 2023

zapsal Jan Bartáček


