Setkání farních rad
Přítomni:
H. B., P. M., N. M., J. M., T. K., M. P., B. U.

7. 2. 2013

Obecné dotazy:
- proč se mění modlení Kreda?
= myšlenka je taková, aby nešlo jen o recitaci/zpěv – je důležité si uvědomit „co“ recitujeme, čili jde o
modlitbu a ne píseň; tištěná forma – je lepší, protože se nestane, že to přednášející zapomene; tedy
také bylo by dobré připomenout si co je „sedes“ a „ambon“
- na internet přidat rozpis úklidu
-------------------------------ekonomická rada
- schází jednou / víckrát do roka dle aktuální situace a potřeb
pastorační rada
- členové s „funkcí v kostele“ = květinářky, varhanice apod., je to zastoupení všech ve farnosti
- každý měsíc, proč? → aby se věci řešili aspoň měsíc dopředu, např. zajištění Velikonoc zavčas
- funkce: první kritický hlas, zpětná vazba pro kněze
- s účastí kněze → zavčas domluvit termín
- je otevřená všem
technická rada
mluvčí: p. Hasoň
- zde se domlouvá kněz a mluvčí; mluvčí už pak sám zadává lidem, kteří se nahlásili k pomoci; tito
pomocníci nemusí nutně chodit na setkání mluvčího a kněze a na všechny brigády – dle možností
-------------------------------dlouhodobé plány / návrhy
- farní pouť s Dubňanami
- letos na Velehrad – 8. 5. na Pannu Marii
- pouť za otcem Josefem Šindarem na Žernůvku (k výročí)
- farní den – využít prostory, domluvit včas dopředu
využití farního centra – prezentace na webu (zatím bez fotek), plus kontakt na správce
-------------------------------aktuální dění
popeleční středa, mše sv. v 17 h.
- dotaz, jestli by nešlo v případě neúčasti udělit svátostinu v neděli? Nebude se zavádět z důvodu, aby
lidé využili středečního termínu a udílení této svátostiny knězem
Výročí sv. Cyrila a Metoděje
„kešky“ ke sv. Cyrilu a Metodějovi – dotaz na A. B. [později účast odřeknuta]
první postní neděle – intro ke všem svatým, varhanice [odeslán e-mail]

křížové cesty – kdy? a kdo?
- úterý a neděle → úterní asi kratší, po mši; nedělní tematické jako tradičně
- kočičky: P. P. a J. M.
- pouklízet vázy a jiné materiály z kostela – p. M. P.
- dát do zpovědnice hezčí židle
- pročištění presbytáře – míň stolků a židliček
práce
- propočítat opravy zákristie – p. M. H.
kněžský byt
- nájem 1 500,- (schvaluje/stanovuje biskupství) + energie, celkem kolem 4 500,možnost nechávat dotazy na kněze v nějaké schránce v kostele – zatím se nebude zavádět, v takto
malé farnosti by asi nebylo využití
klíče od fary – bylo by dobré zjistit kdo všechno klíče má, nositelům klíče připomenout povinnosti
kronika
- vyhlásí se, aby lidi odevzdali dosavadní stav, a začne se úplně nová, dočasně souhlasil J. M. se
sepisováním
společenství
- modlitební skupinky, zjistit kdo tu je, jestli přijímají a jestli je zájem založit nové společenství dle
potřeb/zájmu farníků
[dnes: společenství za farnost, za rodiny, každou neděli - v neděli modlitební společenství, chvály,
prosby, litanie, růženec]
žalmy na březen – p. P. M. nebude moci přijít, je potřeba zástupce

