Zápis z 9. setkání pastorační rady
Deváté setkání pastorační rady se konalo na zlíchovské faře dne 5. 3. 2014.

!

Přítomni: P. Ptáček, Hromková, Kočovský, Kovář, Kulhanová, Matějková, Šorm, Šulc, Radim
Ucháč, Radmila Habánová, Vojtěch Hromek, Vojtěch Kočovský

!
I.

Úvod
- modlitba
- předání pověření od pana arcibiskupa – Mgr. Monika Matějková byla pověřena ke
katechezím mládeže a dospělých.

II. Kostely
1. Zlíchov
Úspěšně dokončena celková rekonstrukce stolice + zvonů v kostele sv. Filipa a Jakuba - výrazná
podpora Městské části.
Plánované opravy:
- malování kostela + schody na kůr + oprava vnitřních nátěrů + hřbitovní zeď
Nutno zorganizovat úklid kostela – během letních prázdnin?
Vnější (slavnostní) osvětlení zlíchovského kostela - v jednání s Magistrátem, připravuje se projekt.

!
2. Velká a Malá Chuchle
Nové svody na kostele ve Velké Chuchli opět ukradeny a obnoveny.
Malá Chuchle: průběžné větrání, oklepání omítky ve spolupráci se skauty.

!
III. Výhledové duchovní akce širokého rozsahu
1) 29. 12. 2014 - 02. 01. 2015 - mezinárodní setkání modlitby a sdílení komunity TAIZÉ v
Praze
2) Pouliční misie “Dny víry” - 30. 5. – 7. 6. 2015 v Praze
Návrhy: realizace v Chuchelském háji
Organizátor za naši farnost: V. Kočovský
3) 27. 4. 2014 při mši v 10.15 hod. – udělí biskup Malý svátost biřmování

4) 5. 5. 2014 – 300. výročí posvěcení zlíchovského kostela
Návrhy:
- Pozvat p. kardinála Vlka
- Posvětit nový kříž na hřbitově – zadání má Vojtěch Nedbal
- Postavit i nový podstavec
- Požádat MČ o příspěvek – např. na vnější osvětlení
- V předstihu zkultivovat hřbitov a zahradu
- Pozvat zástupce MČ Praha 5
- Týdenní pásmo oslav – např. ohňostroj, koncert barokní hudby, trubači, grilování,
pohoštění
- Diskuse o místu oslavy (Zlíchov či Barrandov)
- Oslovit sousední sokoly, skauty, hasiče…
- Přesunout na podzim – bude hotová i rekonstrukce zahrady (zajistí V. Šorm a F.
Kovář)
- V neděli 4. 5. 2014 (den před 300. výročím) – slavnostnější farní káva, příp. další
(zajistí R. Ucháč a R. Habánová)

!
IV. Kostel na Barrandově
- V poslední době na AP, na MČ i na Magistrátě samé pozitivní ohlasy na náš návrh.
Zvláště je ceněna kvalitní příprava zadání - poděkování patří členům pastorační
rady a akčnímu výboru (Ptáček + Čížek + Šorm), který se účastní řady průběžných
jednání.

!
- Studie dokončena, řeší se územní řízení.
- Probíhá oslovení umělců na výtvarné pojednání interiéru – otázky materiálů,
provedení, …
- Způsob financování
- Prezentace všech dosavadních příjmů a vydání
- Připomínky k návrhu ze strany Vojtěcha Hromka a následná diskuse. Vojtěch
Hromek pošla své připomínky písemně k vyjádření architektům.
- Otázka, jak zveřejnit dárce
- Nutnost propagace – vytvořit letáky

- Oslovovat sponzory ve svém okolí

