Zápis ze zasedání Pastorační rady dne 13. 1. 2016 na zlíchovské faře

Přítomni: J. Ptáček, J. Jirovec, P. Čížek, R. Habánová, J. Hromková, V. Kočovský, D. Kopecká, J.
Kubíková, M. Matějková, J. Šulc
Omluveni: E. Fuchsová, R. Ucháč
I.
-

Stavba kostela na Barrandově
Shrnující informace vyšla na konci roku 2015 v časopisu Euro, plánují se další informace o
aktuální situaci
Na Magistrátu nedořešená směna pozemku v Jinonicích a na Barrandově – postupujeme podle
náhradní varianty návrhu, která může být i definitivní
Při územním řízení nebyla vznesena žádná námitka ze strany místních obyvatel
Chodí samá chvála
V polovině tohoto roku bychom měli mít stavební povolení
Následovat bude výběr stavební firmy
V roce 2017 by se mohlo začít stavět
Finanční stránka – chybí cca 60 miliónů
Soustavná práce 15 lidí
Paralelně 2 pracovní části:
- stavební
- umělecká (vítězné návrhy – prof. Stanislava Kolíbala a Petra Váni)
Bude prověřena také možnost dotace z EU

II.
Čtyři soudní spory ve farnosti
- Dva pozemky na Barrandově, kde byla porušena blokace církevních pozemků z 90. let –
vyhráli jsme v první instanci
- Jeden z pozemků již pronajat (cca 20 000 Kč/rok)
- Návrhy na využití vítány – pozemky intenzivně řeší J. Tupý

III.
-

Téma uprchlíků ze Sýrie a Íráku
Zatím minimální počet žádostí o azyl
50 syrských křesťanů bude ubytováno v Jihlavě
Možnosti na Praze 5
Ve farnosti hledáme manažéra/manažérku této problematiky
Není jasný finální záměr
I mezi v rámci farnosti a v celé církvi jsou k této věci velmi odlišné postoje

IV.
Stížnosti na stav sedesu a ministrantských židlí – včetně židlí např. pro svatby apod.
- Možnost zapůjčení z bývalé knihovny v kostele sv. Václava

V.

Zeď farní zahrady a hřbitovní zeď vedle kostela nad kolejemi

-

Nechat namalovat nápisy – např. biblický citát?
Např.: Ježíš Kristus: „Pojďte ke mně všichni, kdo jste obtíženi, a já vás občerstvím.“
Diskuse
Závěr: počkáme, až bude hotové vnější osvětlení kostela
Na ulici – plánována vývěska
Vysoká vlhkost z podzemní vody – omítka nedrží

VI.
Různé
- Problém s vlhkostí zdí fary
- Otázka údržby kostela a jeho okolí v Malé Chuchli (V. Kočovský zjistí možnost pomoci ze
strany společenství manželů, nabídka spolupráce skautům)
- Nový koberec do kostela

Zapsala: Mgr. Habánová, upravil P. Ptáček

