setkání ‚farní‘ rady 17. 7. 2014
Přítomní:
M.B., J. D., M. H., M. H., T. K., N. M., J. M., M. P., H. P., A. P., M. P., P. M., o. B.
1) dotaz: jestli se výstava zachová do návštěvy kněží 2. srpna, nebo se demontuje
→ demontuje se z části, aby se bylo možno setkat s kněžími na farním centru
- zatím se omluvili o. Karel Rozehnal a o. Pavel Pacner, budou pozváni na náhradní neoficiální termín
- přijedou o. Jiří Janoušek a o. Robert Prodělal
2) setkání s kněžími, kteří dříve působili v naší farnosti
- 2. 8. sobota - 10 h mše sv., po mši otázky kněžím a následuje individuální setkávání
otázky pro kněze, co by přiblížilo jejich nové působiště – např. tři, pro všechny kněze stejné
3) oprava zákristie
P. František Čechal provádí elektro, nemohl odpojit stávající jističe kvůli jinému typu měření, teprve
až se provede administrace, pak se bude moci pokračovat
4) květinová výzdoba a zahrada
- bylo by zapotřebí dobrovolníky na starost o zahradu (celkově i zálivka)
- dotaz jestli se zavede buď sbírka, nebo pokladnička na květinovou výzdobu
- vyhlásí se např. jestli by lidi neposkytli květiny z vlastních zdrojů – domluva pak s pí Příkazskou
5) brigády, zapojení se do správy chodu kostela
- např. bylo by vhodné, aby se víc zapojili muži, a to tak, že nejen se individuálně zapojit do brigády,
ale i se např. nahlásit na trvalou spolupráci, aby administrátor farnosti věděl, na koho se může obrátit
v případě potřeby a daná osoba už by převzala organizaci konkrétního úkolu
- inspirace např. farnost Zlín
6) kronika
- p. Klásek předložil novou kroniku, vnučka pí Dohnalové namaluje úvodní ilustraci a kroniku bude
p. Klásek postupně zaplňovat
7) výročí 1. světové války
bude mše sv. symbolicky o měsíc později, protože 28. 7. to nevychází, bude tedy 28. 8.
17:30 mše sv. a po mši by se šlo k pomníku, položí se kytka a rozchod
8) p. Dorica – na podzim bude ještě akce k výročí 140 vysvěcení kostela
9) dotaz na využití depozitáře na dvoře farního centra, jestli by šlo zrekonstruovat a využít pro děti
během mší sv.
- dle financí se uvažuje i o revitalizaci farní zahrady

