Zápis z pastorační rady farnosti konané dne 31. května 2018
Přítomni:
P. Oldřich Kučera, P. Petr Soukal, Josef Bureš, Helena Koutná, Gabriela Cyranyová, Alena Gallová,
Marie Topolovská, Miroslava Doležalová, Jana Kletečková

1/ Duchovní obnova s P. Petrem Soukalem - velmi kladně hodnocena,
zpovídání kladně ohodnoceno, hlavní spokojenost v sobotu dopoledne
2/ Noc kostelů 25. 5. – velmi pěkná akce, hodně lidí
3/ Vyhřívané podušky v lavicích - maximální spokojenost, do budoucna
budou instalovány i v levé části kostela
4/ Setkání ministrantů – kladně hodnoceno, akci opakovat
5/ 27. 5. Biřmování v kostele Nanebevzetí Panny Marie – kladně hodnoceno
6/ Osvětlení ve věži je již hotovo, bylo obnoveno osvětlení ve vchodu před
zákristií a v druhém vchodu na malý kur
7/ Vznesený návrh na zobrazování textů nedělních žalmů v kostele (např.
vytisknutý na velkém papíře nebo zobrazen pomocí diaprojektivu....), jedná
se o pravidelnou službu na nedělních mších, zájemci o tuto službu se hledají
– návrh, aby lektor přečetl žalm předem a hlas lidu ho opakoval a zazpíval
8/ Návrh – 8. 5. ( na Trh řemesel) a o prázdninách byl otevřený kostel –
nutno najít lidi (i mladé), aby hlídali v tuto dobu kostel – k dispozici bude
vytištěný popis kostela- přibližně 20 lidí na den (po dvojicích) –
dobrovolnická služba
9/ Návrh – od začátku nového školního roku – domluvit, aby skautské
schůzky se nekryly se mší svatou a aby setkání skautů popřípadě navázalo
dále na mši svatou, aby skauti mohli ministrovat, skauti nezdraví
10/ Návrh- úprava koberce v kostele při svatém přijímání, aby nebylo možné
zakopnout
11/ Návrh, aby děti na náboženství si vedly sešity již od prvních ročníků
11/ Společné setkání katechetů výuky náboženství na konci školního roku
bude v pondělí 11. 6. 2018 po mši svaté

12/ Boží tělo v neděli při mši svaté v 7:30 i v 9:00 pouze v kostele, příští rok
můžeme domluvit i oltáře a průvod
13/ Není pokladnička u sv. Vojtěcha – bude dána
13/ Pastorační rada schválila, že o prázdninách budou mše svaté v 8.00 a
v 18:00 hodin – nabídnutá pomoc odvozu těch farníků, kteří nemají spojení
14/ Tábor v Žirovnici – 11.- 18. srpna
15/ Pouť v HB – 19. srpna – na starost si vzal jáhen Petr Trefil
16/ Pouť farníků do Číhoště – 25. srpna bude upřesněno
17/ Bude se opravovat střecha na farní budově – bude nutné omezit
parkování na farním dvoře

Další schůze pastorační rady září 2018.

