Zápis z jednání pastorační rady
dne 8. 10. 2019
Přítomni: P. Mgr. Miloslav Brhel – předseda rady, P. Mgr. Jan Lukeš – farní vikář,
Ing. Mgr. Miroslav Wajsar – trvalý jáhen a ředitel Oblastní charity, Mgr. Otakar Regner
– trvalý jáhen, Jiří Regner, Mgr. Vojtěch Kábrt PhD., Marcel Dostál, Veronika
Kuldová, Mgr. Věra Hošková, Dorota Kozlová, Bc. Lenka Vlčková
Omluven: Tomáš Matyska – místopředseda
Projednáno:
 Prohlídka prostor fary po sobotním úklidu. Domluvena pomoc pro zútulnění prostor fary.
 Pan farář informoval o zrušení pevné linky na faře pro malé využití, jak se na tom
domluvila ekonomická rada. Možnost kontaktu na mobilních telefonech obou kněží.
 Pastorační rada se jednohlasně dohodla, že se nebude používat zařízení reprodukované
hudby při pohřbech ve hřbitovní kapli. Pro doprovod při obřadě je popř. možné oslovit
ještě více muzikantů.
 Na modlitbu růžence v měsíci říjnu budou osloveny další skupiny farníků (např.
navrženi – ministranti, mládež, společenství farníků, farníci ze Lhoty, nebo Olešnice).
 Průběh misijní neděle: zajištění prodeje misijních koláčů před kostelem. Při této
příležitosti se navrhuje ekonomické radě pořízení nového stanu pro tuto i další farní akce.
 Pokud bude možnost pozvat kněze z okolních farností na rozšířenou svátost smíření
v době před Dušičkami, bude oznámeno při ohláškách.
 Naplánována farní pouť do Prahy v sobotu 16. 11. 2019, zajišťuje se organizace poutě.
 Koncert k poctě sv. Cecílie proběhne 23. 11. 2019 v 18 hodin ve farním kostele.
 Pan Wajsar se pokusí zajistit někoho, kdo by zorganizoval letošní Svatomartinský
průvod.
 K výročí sametové revoluce bude v úterý 19. 11. 2019 sloužena mše svatá biskupem
Václavem Malým v prostoru mezi školami. Farnost zajistí vše potřebné k bohoslužbě
včetně hudby. Poté bude beseda s Václavem Malým v divadle J. K. Tyla.
 Neděle 24. 11. 2019 slavnost Ježíše Krista Krále: domluveno, že bude probíhat
celodenní adorace. Budou osloveni ministranti i farníci pro možnost zapisovat se
na adoraci.
 Úmysl za farníky při nedělní mši svaté: byl vznesen dotaz, zda úmysl za farníky
nestřídat po týdnu, jednou by byl sloužen v 7 hod. a jednou v 9 hod. Pastorační rada
se domluvila, že se nechá stávající zvyk sloužit za farníky vždy při mši sv. v 9 hod.
 Každou první neděli v měsíci se bude žehnat maminkám, které očekávají narození dítěte.

 Pan kaplan zajišťuje kontakty na internetu (tel., email. adresy na farníky, kteří zajišťují
chod farnosti).
Projednáno a předány kontakty pro uveřejnění na farních stránkách.
 Bude vyhotoven dotazník pro farníky pro osobní možnost se vyjádřit: co se mi
ve farnosti líbí, co bych ve farnosti uvítal nového a čím bych chtěl přispět farnosti.
 Plánuje se začátkem roku 2020 možno i zjara víkendová duchovní obnova pro ženy
i muže (v jiném termínu) na poutním místě v Rokoli. Budou se zjišťovat možné
termíny a zajistí se také duchovní pro tuto obnovu.
 Projednáno lepší uspořádání obětního průvodu dětí. Bude dětem oznámeno na některé
čtvrteční dětské mši.
ADVENT
 V neděli 1. 12. 2019 se budou při mši svaté žehnat adventní věnce.
 Každou adventní neděli v 18 hod. bude v kostele modlitební setkání (rádi bychom
střídali Nešpory, modlitební setkání, popř. i Večer chval)
 Celoadventní sbírka na podporu TV NOE.
 Domluveno, že děti budou nosit po celý advent za každou navštívenou mši svatou
ozdobu na vánoční strom v podobě SNĚHULÁKA.
 Dne 15. 12. 2019 bude probíhat skautský adventní prodej. Výtěžek bude zaslán opět
na konto adventních koncertů.
VÁNOCE
 Pořad bohoslužeb bude včas oznámen.
 26. 12. 2019 v 17 hod. budou v kostele vánoční koledy s místní cimbálovkou.
 V sobotu 11. 1. 2020 bude probíhat Tříkrálová sbírka.
 Oznámen a odsouhlasen termín prvního svatého přijímání, bude se konat dne 7. 6. 2020.
V závěru požehnal pan farář všem zúčastněným a poděkoval jim za účast a za spolupráci.
Další termín pastorační rady byl stanoven na úterý 3. prosince 2019 od 19:00.

Zapsala: Veronika Kuldová

Schválil: P. Mgr. Miloslav Brhel,
administrátor - předseda rady

