Zápis z jednání pastorační rady konané 8.6.2021 v PCSvT
Přítomni: P. Angelo Scarano, Zuzka Klimtová, Jana Svobodová, Láďa Svoboda, Miloš Kořínek, Marie
Vaněčková, Markéta Štěpánová, Lída Musilová, Martin Musil, Ivo Kylar, Jan Lachman.
1/ Pastorační záležitosti

Momenty z diskuse o vyprázdněných kostelích:
Jana: rozpadá se společenství dětí a mládeže, jak je podchytit? Co nabídnout mládeži?
Zuzka: zapojit děti v neděli – promluva pro děti, podněty k malování, pozvání k oltáři,
zapojit děti a mládež do čtení, přímluv, přinášení obětních darů, oslovit potenciální ministranty
Martin: podpora ze strany autority – P. Angela

příprava na biřmování: je zájemce z řad dospělých, návrh: vyhlásit v kostele + oslovit mládež (spolčo)

termín agapé stanoven na 20. 6. při dodržení platných předpisů – dát do pozvánky, koupit samotesty,
vyzvat lidi, aby něco přinesli k jídlu. Angelo zkusí sehnat náhradu do Sv. Pole. Pozvání půjde i do vesnic.

termín oslavy 20 let PCSvT stanoven na sobotu 2.10. P.Angelo pozve biskupa Z. Wasserbauera a kněze,
kteří působili na Dobříši. Organizační výbor bude sestaven začátkem září.
2/ Technické záležitosti

okna a dveře v PC, broušení a natření
Láďa má řemeslníka, bratra Jakuba Bláhy, který je ochoten tu práci udělat; domluví s ním opravu jednoho
okna v hodinové mzdě; následně p. Bláha udělá nabídku, za kolik by udělal celé PC;

oplocení zahrady - stav: po dohodě s RC Dobříšek nejdříve zkusíme instalaci falešných kamer.

pro info: v kanceláři velká kopírka odepsána, objednána nová, menší. Nyní je zapůjčena tiskárna.

pro info: v únoru v PC malovala firma p. Strnada. Lída s Irenou pak udělaly velký úklid.
3/ Program PC
- Běží výuka náboženství, seniorky a modlitby matek. Chlapi se začnou scházet až na podzim.
- Vznikla nová aktivita - "literární klub", který povede Rita Lyons, v neděli 13. 6. od 17.00 bude první
setkání.
- Ve čt 24. 6. bude tradičně "odpoledne pro děti" s ohněm na zahradě.
- Příprava na první sv. přijímání byla letos zrušena. Mohla by začít na podzim.
- Výstavy: v červnu má výstavu "výtvarka s Mirem a Danielou" - viz Motýli v hale.
V září by měla být nějaká výstava k 20. výročí PCSvT, Lída vybírá fotky, pomocníci s dobrými nápady jsou
vítáni; další výstavy na říjen a listopad: obrazy psycholožky paní Marie Lhotové a fotografie Vojty Vozába.
- Výhled na prázdniny: budou Indiáni. Poutní mše ke sv. Anně 24. 7. u studánky v 18:00.
4/ Varhany
Dar – stav na účtu: dar 100 000 Kč od p. knížete Colloredo Mansfelda na varhany. Schází 300 tisíc Kč.
Na účtu veřejné sbírky je 3 992 000 Kč.
Benefiční koncerty do konce roku:
Zámek: 12.9. Jakub Třasák a jeho kvartet – bluegrass, pop, filmová tvorba, možná i dvojkoncert.
24.10. Trio Kinský – manželé Sedlákovi Hůlovi a klavír
28.11. Škampovo kvarteto
Kostel: 12.6. Argentinské melodie – při dodržení aktuálních pravidel: rozestupy, respirátory…
11. nebo 12. 8. od 19.30 hod. Festival hudby, Jaroslav Svěcený, Zuzana Žádníková
prosinec: adventní koncert a po Štědrém dnu 25. – 29.12. Rybova mše s varhanami a nástroji;
Po předání varhan budou v říjnu realizovány cca 2 varhanní koncerty
Restaurování: dokončuje se restaurování varhanní skříně, je zpoždění z důvodu úmrtí Tomáše Macka, nová
smlouva do 15. 6. 2021.

Zapůjčené varhany a jejich umístění
Organolog Štěpán Svoboda - zájem umístit varhany, aby dál sloužily. Varhany pochází ze hřbitovního
kostela v Černovičkách - kostel je bez elektriky, 1 x za rok výroční mše. Záleží na stanovisku vlastníka
farnosti Tuchoměřice – o varhany má zájem farnost Jinonice, dle P. Ptáčka trvá však na právním
stanovisku k vlastnictví.

Předání nových varhan
Nová smlouva do konce září. Nenastanou-li komplikace (čekají na mechaniku z Německa pro hrací stůl),
Ivo navrhl předání na 28. září. Ivo žádá farnost o zajištění pohoštění pro pozvané dárce a farníky. Termín
předání a případné následné oslavy předání budou v průběhu léta upřesněny.
5/ Opravy kostela v Dobříši
Střecha: Výsledek kontroly pokrývače Jakuba Štěpničky z Bolitu Dobříš: v přední části zevnitř u levého
vikýře protéká úžlabí z měděného plechu, při větru zatéká okolo vikýře.
Při pohledu zleva schází po celé délce oplechování podél věže, zakrytí krajních prejzů „vrchními kůrkami“ – to
znamená, že je po celé délce cca 2 cm mezera - zřejmě odbytá oprava střechy.
Je potřeba vyčistit úžlabí druhého vikýře od holubího trusu. Zatéká při větrech v apsidě půdy vpravo při

deštích. Šikmé podpěry při komínu v apsidě jsou napadené červotočem a je třeba je přetřít lignoforem.
Pan Štěpnička nechá vypracovat nabídku na opravu. Doporučen p. Rendlem.
Schody a chodníček od oratoře
Je zpracována a odsouhlasena oprava 3 schodů a položení vč. obrubníku vpravo kostela. Dlažba je
uložena na zahrádce. Měla to dělat firma Rios p. Kubíka (domluvil p. Štěpánek)- rozpočet 64 tisíc Kč.
Ivo oslovil zednickou firmu p. Kostiaka – jsou schopní tyto práce dělat – jakmile budou volní cca za
měsíc, Ivo si vyžádá cenovou nabídku.
Je třeba proměřit velikost uložených kamenných desek za kostelem, přední jsou již změřené. Dle
rozměrů stanovit šíři cesty, aby vyšly po celé délce. Ivo potřebuje pomoc při jejich přerovnání.
Kůr: U vstupních dveří funguje pouze zamykání na fabku, klika je bez pera, klasický dveřní zámek je
nefunkční, dveře nepřiléhají. Vnější kovová svislá lišta je ve spodní části utržená. Opraví umělecký kovář
p. Hrubý z Řevnic.
Skříň na noty: Ivo zadal u truhláře zhotovení skříňky do výklenku u okna na kůru na hudebniny.
Obraz sv. Trojice nad hlavním oltářem: J. Rendl osloví p. Kelnera, jestli by bylo možné jej odstranit a
nahradit, např. původním křížem.
6/ zprávy z obcí
Rosovice: objeven obraz Jana Nepomuckého, který patří obci, obec jej nechá opravit, následně zapůjčí
kostelu.
7/ Různé

hledá se nový koordinátor PCSvT od února nebo března 2022

Varhaníci
Soustředění pro zájemce od 19.7.2021 na Svaté Hoře, vede Ivana Kylarová na 4 dny, je možné se
přihlásit.

Zapsal: Jan Lachman
Schválil: P. Angelo Scarano

