Zápis z jednání pastorační rady
dne 24. 3. 2021
Přítomni: P. Mgr. Miloslav Brhel – předseda rady, P.Zdeněk Šilhánek, Tomáš Matyska –
místopředseda, Ing. Mgr. Miroslav Wajsar – trvalý jáhen, Mgr. Otakar Regner – trvalý jáhen, Jiří
Regner, Mgr. Vojtěch Kábrt PhD., Veronika Kuldová, Mgr. Věra Hošková, Bc. Lenka Vlčková, Ing. Hana
Kábrtová – pastorační asistentka
Projednáno:
ZAHRADA – ÚPRAVA
- Jednalo se o úpravu keřů mezi zahradou před farou a hřištěm. Bylo domluveno část keřů
vykopat a ostatní zkrátit až k zemi. Postupně dojde k vysázení nové zeleně. Na místo stromů,
které letos padly se zatím nebude vysazovat nic nového. Úprava zahrady a prostoru před
farou bude následovat až po rekonstrukci farní budovy.
PREZENTACE NAŠÍ FARNOSTI NA CKZIJE.CZ
- Bylo dohodnuto, že po velikonočních svátcích budou případné úpravy a nápady zaslány panu
faráři.
VELIKONOCE
- domluveno, že všechny bohoslužby proběhnou v kostele
- na Květnou neděli, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílou sobotu a neděli Zmrtvýchvstání se může
každý farník registrovat pouze jednou na jednu bohoslužbu. Celkem by se v tomto čase mělo
vystřídat 540 lidí + ministranti
- přehled bohoslužeb, Denní modlitby církve, sv. přijímání a otevřeného kostela – na webu a na
nástěnce
- změny v rezervacích – 4 ministranti
- lektoři pašijí na Květnou neděli a na Velký pátek budou osloveni paní Šolcovou
SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ MIMO MŠI SV.
- mohlo by se podávat i každou středu vzhledem k vyhlášení roku sv. Josefa a možnosti získání
odpustků
- místo nedělního odpoledne podávat po dvou ranních mších sv., tzn. 8:00 – 8:30, 10:00 –
10:30, vše ale záleží na domluvě s akolyty a jáhny
DALŠÍ BODY
- návrh umístit do kostela dávkovač na svěcenou vodu, bude projednáno po velikonočních
svátcích
- farníci z Olešnice připravují křížovou cestu mezi Olešnickými kříži, bude ještě upřesněno
a ohlášeno
- pan farář poděkoval P. Zdeňku Šilhánkovi za jeho obětavou službu pro naši farnost
V závěru požehnal pan farář všem zúčastněným a poděkoval jim za účast a za spolupráci.
Zapsala: Veronika Kuldová

Schválil: P. Mgr. Miloslav Brhel

