Zápis z pastorační rady farnosti
1.2.2018

Přítomni:
P. Oldřich Kučera, P. Petr Soukal, Jana Kletečková, Miroslava Doležalová, Josef
Bureš, Petr Trefil, Helena Koutná, Gabriela Cyranyová, Alena Gallová,
Marie Topolovská.
1/
P. Kučera pastorační radu požádal, aby byl vyhotoven rozpis křížových cest, a aby se
jejich vedení jako v předešlých letech ujala jednotlivá farní společenství. Soupis
vyhotoví pan Trefil a bude k dispozici v sakristii v neděli 11.2.2018. Křížové cesty se
budou konat vždy v pátek od 17.30hodin.
2/
P. Kučera farní radu informoval o tom, že byly objednány vyhřívané podsedáky zatím
pro 10 lavic a o přípravě el. přípojky k jejich napájení. Pokud se v provozu osvědčí,
budou doplněny další. Byly zvažovány tyto alternativy:
- plynové vytápění (nejdražší pořizovací a provozní náklady)
- sálavé panely (je důvodný předpoklad, že by časem docházelo k jejich největšímu
poškození okopáním, nečistotami apod.)
- vyhřívané podsedáky (byly vybrány s ohledem na to, že tato technologie nevyhřívá
vzduch, budou vyhřívána pouze obsazená místa v lavicích a navíc budou financována
sponzorsky)
3/
Paní Miroslava Doležalová informovala o celonoční adoraci za nemocné, která se
uskuteční dne 9.2.2018
4/
Pan Trefil a paní Marie Topolovská pastorační radu informovali o aktuálním stavu
přípravy programu Noci kostelů a o jednání přípravných týmů jednotlivých církví, které
se uskutečnilo na faře 31.1.2018. V této souvislosti požádali P. Kučeru resp. paní
Kletečkovou o přípravu podkladů k podání žádosti o dotaci na Městě Havl.Brod. Za
přípravný tým bude koordinátorkou ke zpracování žádosti paní Anna Blažková. Termín
pro podání žádosti o grant je nejpozději do 9.3.2018 do 14.00 hodin !
5/
P. Kučera pastorační radu infomoval o termínu pro udělení svátosti biřmování, které
bylo stanoveno na 27.5.2018.

6/
Paní Gallová duchovní správce a pastorační radu informovala o činnosti farního
chámového sboru, který již započal s nácvikem zpěvů pro velikonoční liturgii
7/
Na žádost farníků bude svátost smíření před velikonočními svátky probíhat ve dnech
22.-24.3.2018 a to převážně na faře, kde starší ženy přislíbily výpomoc s otevřením
fary a přípravou občerstvení pro zpovědníky. Zpovídat se tedy bude ČT a PÁ 9-11, 1317h. a SO 9-11.
8/
Podklady pro roční plán akcí by zástupci pastorační rady a vedoucí všech
společenství měli zasílat na farní email k zapracování v průběhu února.

Příští setkání pastorační rady farnosti je naplánováno na 15.3.2018 v 19.00 hodin.

