Zápis z 12. zasedání Pastorační rady farnosti dne 3. 9. 2014

Přítomni: P. J. Ptáček, P. J. Jirovec, P. Čížek, E. Fuchsová, J. Hromková, D. Kopecká, F. Kovář, J.
Kubíková, Š. Kulhanová, V. Šorm, J. Šulc, R. Ucháč, R. Habánová
I.
Dny víry:
Přislíbena pomoc P. Marka Dundy a jeho týmu
Fáze: přemýšlet o možnostech programu, modlit se
Náměty na program:
- Svěcení bytů
- Venkovní kavárna, s programem pro děti
- Promítání kvalitního filmu s křesťanským námětem
- Prezentace nového kostela
- Noční pouť se svíčkami (např. od zlíchovského kostela Prokopským údolím na místo nového
kostela na Barrandově)
II.
Oslava 300 let kostela (5. 10. 2014):
- Program, připravena pozvánka
- Související technické záležitosti:
o Probíhá rekonstrukce zahrady
o Uskutečnily se malířské a lakýrnické práce v kostele
o Osvětlení kostela je v pokročilé fázi
- Pozvat:
o Zástupce Magistrátu
o Místní skauty, sokoly, hasiče, myslivce
- Pohoštění – grilování, guláš - objednáno
- Nápoje – zajistí farnost
- Otázka prodeje triček s obrázkem kostela
- Otázka, zda prezentovat stavbu nového kostela
III.
-

Stavba nového kostela:
Chybí dva pozemky – v řešení, velmi složitá situace
Otázka výtvarných návrhů na výzdobu interiéru
Plánováno navázání kontaktu s Centrem Aletti
Hledání zásadních kritérií výběru
V této fázi se vítají jakékoli podněty za strany PR a celé farnosti – možnost kontaktovat členy
akčního výboru (Mgr. Habánová, P. Ptáček, P. Jirovec, RNDr. Čížek, Ing. Šorm)

IV.
Různé:
- Personální změny:
o Odešel P. Mariusz Przygoda
o Nastoupil P. Jan Gerndt, kanovník
- Pořádek na faře – nutno zajistit provozuschopnost verandy (s výjimkou dočasně uskladněného
nového kříže – bude vztyčen u příležitosti oslavy 300 let kostela)
- Sklep na zlíchovské faře - možnosti využití:
o Sklad vína
o Hudební zkušebna
- Adorace po prázdninách opět každý všední den 6 – 7 hod.
- Nový sédes a sedadla pro ministranty
- Z farnosti Rakovník od P. Nováka nabídka nových ornátů z Německa

