Zápis ze setkání pastorační rady dne 16.února
2017
Přítomni: P.Filip Janák, Oldřich Kada, Aleš Vostřez, M.Pácaltová, Vojtěch
Polák, Tomáš Kolátor, Radek Mičo, Eva Bičišťová
Po společné modlitbě byla projednána tato témata:

 farní kalendář na měsíc březen a duben – projednávalo se
především vše související s nastávající postní dobou a
velikonočním týdnem,
 duchovní obnova – již podruhé máme možnost v naší farnosti
účastnit se duchovní obnovy, přednášet by měl P. Karel
Moravec, v případě většího zájmu by bylo možné akci uspořádat
v prostorách Střední zemědělské školy, předpokládaný začátek
v 9hod., akce by byla zakončena společným slavením mše sv.
(konec zhruba v 15hod.),
 svátost pomazání nemocných – letos bude udělována v neděli
23.4.2017 při mši sv.; s podmínkami přijetí této svátosti budou
ještě farníci seznámeni,
 farní tábor - protože je mezi dětmi naší farnosti o pořádání
letního tábora zájem, hledalo se vhodné zázemí pro jeho konání,
předběžný termín letního tábora je stanoven na dny 6.12.8.2017,
 farní kronika – hledá se někdo, kdo by se rád ujal vedení farní
kroniky,
 kurz ALFA – seznámili jsme se s náplní tohoto vzdělávacího
programu a mluvili o jeho možném využití v naší farnosti do
budoucna,

 Noc kostelů – letos připadá na 9.6.2017, plánovaná schůzka
všech, kteří se chtějí nějak aktivně zapojit do této akce, je příští
týden ve čtvrtek 23.2.2017od 18hod.na faře,
 jarní úklid farní zahrady – hned brzy z jara je plánovaný úklid
farní zahrady a její další úpravy (stavba pergoly), také bude
nutná brigáda na dřevo,
 úpravy v kostele – plánuje se úprava vstupu do kostela,
v dětském koutku v kostele přibude pro děti nová nástěnka,
 společenství naší farnosti – pro oživení života ve farnosti a její
větší stmelení bylo navrhnuto a schváleno, že by v následujících
týdnech a měsících v závěru každé nedělní mše sv. byli otcem
Filipem představeni jednotliví členové nebo celé rodiny naší
farnosti, na konci se souhlasem všech členů by bylo vytvořeno
tablo a vystaveno v kostele,
 čtení ve slovenštině – protože je v naší farnosti hodně lidí, kteří
pocházejí ze Slovenska, bylo navrhnuto a schváleno, že by vždy
jednou za měsíc při nedělní mši sv. byly čteny texty Písma ve
slovenštině,
 kající bohoslužba – je naplánovaná v rámci výzvy papeže
Františka „24 hodin pro Pána“ na pátek 24.3.2017 v našem
kostele (po adoraci a křížové cestě),
 postní almužna – začátkem půstu budou lidem ve farnosti
rozdány papírové kasičky, jejichž smyslem je, vkládat do ní po
dobu půstu peněžité částky, které ušetříme za odřeknutou věc;
akce bude ukončena 2. neděli velikonoční a celková ušetřená
částka bude věnována potřebným lidem v našem okolí,
 kasička pro DUHU – bylo rozhodnuto, že bude v kostele
vyhrazena jedna ze stávajících kasiček pro příspěvky na podporu
domácího hospice Duha,

 akce Misijní koláč – dobročinná akce Papežského misijního díla,
v neděli 26.3.2017 po mši sv. je naplánován prodej balíčků
misijních koláčků.
Zapsala: Eva Bičišťová

