Zápis z jednání pastorační rady dne 29.8.2021
Přítomni: P. Filip Janák, Marie Rumlová, Helena Škubalová, Pavla
Merčáková, Eva Bičišťová, Aleš Vostřez, Tomáš Kolátor, Pavel
Blatný
Po krátké úvodní modlitbě byla projednána tato témata:
farní kalendář na měsíc září a říjen:
- neděle 5. 9. – posvícení, v 17h beseda o adopci na dálku +
výstava v interiéru kostela, závěrem modlitba nešpor
- neděle 12. 9. – poutní slavnost, od 14h farní odpoledne na
farské zahradě: pití a jídlo zajištěno (špízy a hermelíny na
grilu😊), uvítáme drobné slané a sladké dobroty z domácí
kuchyně😊, na programu bude i mimo jiné tombola, jejíž
výtěžek bude věnován na opravu průčelí našeho kostela,
prosíme farníky, kteří by chtěli nabídnout zajímavé předměty
do tomboly, aby je přinesli na faru do neděle, nejpozději do
začátku farní akce…
- sobota 2. 10. – farní výlet autobusem do Kutné Hory,
program: návštěva chrámu Sv. Barbory, další možnosti –
stříbrné doly, Kostnice, pro děti bobová dráha, oběd
v restauraci, …
- neděle 3. 10. – od 15h žehnání zvířátek na farní zahradě
- neděle 17. 10. – koncert (Ratibor a Vesna)
- neděle 31. 10. - Ludmilino memento - varhany, zpěv, mluvené
slovo

další plánované akce:
- každou 1. neděli v měsíci (nebo jednu neděli v měsíci) od 18h
nešpory s adorací
- 1x měsíčně ve čtvrtek od 20h adorace – modlitba za děti,
farnost, …
- od 12. 9. sbírka na adopci na dálku – kasička na stolku
v kostele
- od 19. 9. bude pro lektory zveřejněn rozpis čtení, začátkem
října plánovaná krátká schůzka lektorů po nedělní mši
- 9 dní před volbami každý den ve 21h společná modlitba
farnosti za naši vlast, za dobrý výsledek voleb, za ty, kdo
budou zvoleni...
- v listopadu 20. 11. by se v případě příznivých epidemických
podmínek mohla opět konat duchovní obnova (v budově
Zemědělské akademie)
výuka náboženství:
- 2 skupiny pro menší děti, v úterý od 16:30 a 17:15, katechezi
Dobrého pastýře vede p. Marková
- 2 skupiny pro starší děti, den i čas setkání po dohodě, vede
otec Filip
akce (nejen) pro děti:
- florbal: opět 2x měsíčně, datumy budou upřesněny

provozní a organizační záležitosti naší farnosti:
- během září nebo října bude zprovozněna modlitební místnost
v kostele
- nový rozpis na úklid kostela je vyvěšen na nástěnce v kostele
- hledáme dobrovolníky na správu nástěnky v kostele a před
kostelem
náměty pro zamyšlení od Aleše Vostřeze:
- návrhy se týkají doby adventu a Vánoc – roráty 3x týdně
(i víckrát), jednu sobotu roráty s barokními zpěvy, půlnoční
mše s „Rybovkou“
sebereflexe o. Filipa:
- členové pastorační rady byli otcem Filipem požádáni, aby se
společně či jako jednotlivci vyjádřili k jeho působení v naší
farnosti a pomohli mu tak více poznat a lépe pochopit, co by
třeba mohl v naší farnosti dělat jinak nebo lépe …

Zapsala: Eva Bičišťová

