VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI
KANDIDÁTNÍ LISTINA
Termín voleb – 20. února 2022
V tento den budou voliči při všech nedělních
bohoslužbách vybírat 6 nových členů
rady z kandidátní listiny.
Volit je možné pouze prezenčně.
3. DĄBROWSKI STANISLAV
69 let, důchodce

1. BÍLKOVÁ PAVLÍNA
44 let, lektorka angličtiny
V naší farnosti se cítím jako doma
a ráda přispěji k tomu, aby se tu
i ostatní cítili dobře a nacházeli své
místo v Boží rodině.

4. FRIEDOVÁ JANA
71 let, účetní, v důchodu
Vdaná, 5 synů, 11 vnoučat. Chci se
snažit naslouchat a propojovat.

6. FUCHSOVÁ STANISLAVA
65 let, sociální pracovnice
Vdaná, máme 5 dětí a 11 vnoučat.

9. KNĚNICKÝ STANISLAV
57 let, pracovník vztahů
k veřejnosti

7. CHLUPOVÁ LUCIE
45 let, sestra domácí péče v místní
Charitě
Jsem vdaná, mám 2 dcery, píši
ikony, učím náboženství a na srdci
mám i Modlitby matek a kurzy
Alfa.

10. MANČAL TOMÁŠ

2. ČERNÁ JITKA
71 let, od roku 2008 důchodkyně
Na Jižním Městě bydlíme od roku
1977.

5. FRIEDOVÁ KATEŘINA
47 let, asistentka pedagoga
na základní škole
Fchodoviny-rozhovory, Modlitby
matek-modlitební společenství

8. KARHAN JOSEF
65 let, grafik, typograf, výtvarník
Nyní jako důchodce zaměstnán
v ÚSTR – oddělení digitalizace.

11. MANN TOMÁŠ

47 let, fyzik a vysokoškolský
pedagog

37 let, Senior Projektový Manažer
v IT

Přál bych si pracovat pro to, aby
naše farnost zůstala solí a světlem
Jižního Města.

otec dvou dětí, 4 a 6 let, občas
ministrant a lektor, dominikánský
terciář

12. MIKEŠ JAN

13. MURÍNOVÁ LÝDIA

33 let, OSVČ

42 let, architektka

ženatý, dva kluci (3 a 6 let),
ministrant, na Hájích od 2014

manželka, matka 5 dětí, Slovenka

15. PLAČEK LUKÁŠ
48 let, manažer ve vývoji softwaru
v investiční bance
Ženatý, tři děti, organizuji dětské
nedělní katecheze.

18. RADIL JAN
38 let, pracovník odbytu –
Pragochema spol. s r.o.

16. PROCHÁZKOVÁ ANNA
36 let, učitelka MŠ
Farnost je můj druhý domov.

19. SEIDL GABRIEL
30 let, IT specialista v německé
bance

14. PITŘINCOVÁ BLANKA
54 let, lektorka programů pro školy
pro vyšehradskou kapitulu

17. PROCHÁZKOVÁ SILVIA
51 let, infolinka DPP
Chci, aby naše farnost byla
živoucím společenstvím, kde se
všichni budou cítit přijímáni.

20. SCHREIER JOSEF
58 let, IT referent na Arcibiskupství
pražském

Od září 2019 vedu kavárnu Cafe
Terezie.

21. ŠMRHOVÁ MARIE

22. ŠVECOVÁ TEREZIE

63 let, důchodce a katechetka

47 let, zdravotní sestra

Nejen 3 dcery a 9 vnoučat, ale celá
CÍRKEV je moje rodina.

zpěv ve schole

24. ZAVADIL TOMÁŠ
27 let, geograf
Rád bych se zaměřil na Zastavení
u MT, které od roku 2020
pomáhám organizovat.

23. VÍTEK MARTIN
57 let, pojišťovnictví
Chci pomáhat propojení lidí
a aktivit ve farnosti. Synodní cesta
by u nás měla pokračovat
i v dalších letech.

25. ZINDULKA JAN
60 let, programátor
Ženatý 34 let, na JM od roku 1988.
Těší nás pracovat se snoubenci při
přípravě na manželství.

Další informace na webu KCMT
https://www.kcmt.cz/volby-a-predchozipastoracni-rady-1/prubeh-voleb-do-pr-2022/

