
Zápis z pastorační rady farnosti 5. září 2016 
 
Přítomni:  
 
P.Hroznata, P.Damián, P. Černý, P. Pecen, Trefil, Gallová, Koutná, Doležalová, Bureš, Blažková, 
Kletečková 
 
Akce minulé - hodnocení 
 
Žehnání kol – málo lidí, zvolit jiný termín 

Poutní slavnost v Havlíčkově Brodě  - dobrá akce, hodně lidí 

Farní pouť do Číhoště - méně lidí než loni , vydařené 

Nedělní mše  svaté o prázdninách v 8.00 a v 18.00 – spokojenost, příští rok domluvit s městem 

návaznost autobusu městské dopravy 

Koberec – nový v presbytáři, starý je dán do sakristie 

Svíčky pro liturgický pr ůvod  zakoupeny 

Kostel sv. Kateřiny – památkáři se vyjádřili záporně, nebyli vstřícní k projektu.  

Rekonstrukce fary – digitální plány jsou celé fary – vybudujeme ústřední topení, zároveń s 

rekonstrukcí kuchyně  

Dar na varhany – dědictví po panu Myškovi (1/2 milionu), každý měsíc budeme sloužit za něho 

mši svatou 

Návrh  - sbírka v kostele na rekonstrukci fary , pak na varhany 

Kufr – sbírka pro mládež do Krakova – 6.200,- Kč a 40 zlotých 

        - patří poděkování všem organizátorům 

        - mládež udělá prezentaci  

Začátek školního roku (žehnání školních potřeb) – málo dětí 

Tábor – velice dobře vydařen, hodně dětí, příští rok přispěje finančně i farnost 

Dny kulturního d ědictví  10.9.2016 – 14.00  - 21.30 vystoupení křesťanských  kapel, 

doprovodný  program skautů pro děti  a mládež, otevřeny kostely 

Koncerty v kostele sv. Kateřiny 

Září – koncert  Jaroslav Konečný 

10.9. - Petrof Piano Trio 

Koncerty v kostele Nanebevzetí Panny Marie 

26.10 varhanní koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie -  Martin Kubát 

Diecézní pouť do Králík ů 17. září 2016 – rozhodneme dle počtu napsaných účastníků 

Sbírka kol a náhradních dílů na kolo  pro Afriku  - 22. září  od 9 –  do 17 hodin 

Dušičky 1.11. úterý 18.000 kostel sv. Vojtěcha 

              2.11. středa  8.00  Kostel Nanebevzetí Panny Marie 

                                18.00   Kostel sv. Vojtěcha 

              6.11. neděle 16.00 pobožnost  na  hlavním hřbitově 

 

Příští setkání pastorační rady se uskuteční dne 7.11.2016. 

 


