Setkání farní rady – „Velikonoce“
7. března 2013
účast (abecedně):
H. B., J. D., M. H., L. H., K. H., J. M., M. P., H. P., M. P., A. P., J. S., B. U., B. V.
pastorační rada – stále velká neúčast na setkání
- je nutno si připomenout zásadní úkol: účast na modlitbě, nejen se domlouvat o chodu farnosti
- dotace od obce 15 000 na opravu fasády - nutno řešit technicky, tím pádem proto by toto měla
projednat pastorační rada a ne ekonomická → jde o otázku realizace, čili domluva s konkrétními lidmi
na konkrétních úkolech
farní zahrada – přístupová cesta zezadu do ulice Kratiny
- bylo by potřeba dát zahradu do pořádku (kořeny, růže), rozvržení zahrady – kde trávník, kde
užitková plocha
Velikonoce
Mše svaté:
Čt + Pá 18:00 // So 21:00
- kočičky zajistil p. P.
- na triduum tu bude hodonínský kaplan
- čtení – je již určeno – otec rozdá nakopírované texty nadcházející neděli
- umývání nohou (Zelený čtvrtek) – J. M. a K. H.
Pašije na květnou neděli – bude zpívaná, zpěváci budou
Triduum
- otevřený kostel ve čtvrtek do 22:00
- květinová výzdoba ještě zůstává + nachystané „Getsemany“, hrob je zavřený; po skončení mše se
odstrojí obětní stůl
- otec Karel doveze paškál
- pátek v 17:30 křížová cesta
- otevření kostela – po obřadu do 20:00
- žádná výzdoba, plachta se dává až při obřadu
- exultet, velkopáteční přímluvy – o. Karel bude zpívat
- pašije – bude čtené, o. Karel bude číst taky
- očistit svatostánek když bude prázdný (p. S.); vč. svatostánek ve zpovědní místnosti
- sobota „u hrobu“ otevřeno 8-12 – zdobení, otevřeno od 14 do 19
- oheň apod. – p. S.
Velikonoční pondělí – mše v 9:00
-Ostatní body / dotazy / návrhy
výročí sv. Cyrila a Metoděje
vývěska ve vchodu do kostela – požadavek na větší tisk
farní byt – další zájemce – dotaz na máry pod oknem – byl vysloven souhlas s tím, že pokud je toto
na překážku nájemci, že se budou máry odkládat jinde, např. ve farní kanceláři; byl vysloven souhlas
s tím, že nájemník může mít na farní zahradě svůj záhonek na zeleninu; úložné prostory na osobní věci

nájemníka k dispozici jsou (půda, sklep), nicméně je nutno brát v úvahu jejich stav a v případě
poškození věcí nájemníka (vlhkost, myši, …) za toto odpovídá nájemník a nikoliv farnost. Je ovšem
nutno veškeré podmínky dojednat osobně se správcem farnosti. Byl zároveň vysloven dotaz, jestli by
nájemník byl současně správcem Farního centra, příp. jestli by v případě různých akcí na Farním
centru zatopil – tyto povinnosti se nikterak nepojí s nájmem a nájemník by je vykonával jen se svým
souhlasem, ale není to podmínkou získání nájmu v bytě na Farním centru. Požadavek na nájemníka
v tomto směru by bylo, aby měl kontaktní informace na pověřené osoby, pokud by se na faře někdo
dotazoval např. na zaopatření, křest, ubytování na Farním centru a podobně. Nájemník nesmí na Farní
centrum vpouštět neoprávněné osoby.
dotaz na současný stav farní rady – „kdo a co dělá“
- pastorační rada se vymezuje oproti technické radě (p. M. H.) a ekonomické radě (H. B., M. H. T. K.,
P. M.), tzn.:
- pastorační rada – dle seznamu v kostele, kde se zájemci zapíší, jak by ve farnosti mohli pomáhat (tj.
úklid, květinová výzdoba, varhany, správa farního webu, atp. atd.)
zúčastnění byli informováni o tom, že se vede protokol setkání farní rady, k čemu slouží a že
zkrácená verze bude na webových stránkách farnosti, ovšem veřejná verze bude bez jmen a použijí se
iniciály
- důvody vedení protokolu:
- - možnost kontroly – vlastní i ze strany děkanátu
- - informace pro ostatní, kteří se nemohli dostavit
aktualizace na farních stránkách
- stránky působí zastaralým dojmem, správce uvítá jakékoliv podněty
- doplněno v posledních dnech: odkaz na výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje, výzvy k účasti tam,
kde to jde (schola, ministranti, lektoři)
návrh k výročí sv. Cyrila a Metoděje: vydat tištěný růženec – ve formě lístku jako kratší
strukturovaná verze, příp. i malou brožurku, kde je více textu z Písma svatého k rozjímání
k jednotlivým tajemstvím růžence
- proč? – nejde o to, aby se přede mší každý modlil růženec s tímto lístkem v ruce, spíše jde o možnost
mít tuto modlitbu u sebe, možnost rozdávat tento materiál těm, kteří by se tuto modlitbu rádi naučili a
neví jak na to, a pak také jako upomínka na aktuální události: 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a
Metoděje a Roku víry 2012/2013

