ZÁPIS ZE SCHŮZKY PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI 3. 9. 2019
Přítomni: P. J. Gapski, P. O. Kapasný, F. Nedbal, J. Macek, J. Durdisová, A. Lisý, G. Suchlová, O.
Sobotka, H. Svobodová
Nepřítomni: P. Chvátal
Body jednání, návrhy a usnesení schůzky pastorační rady:
1) Personální situace ve farnosti:
- přivítání nového kaplana P. Ondřeje Kapasného, který do naší farnosti nastoupil 1. 7.
2019.
2) Farní charita: z důvodu nepřítomnosti ředitele farní charity P. Chvátala nemohlo být
rozhodnuto o budoucnosti farní charity. Toto rozhodnutí se odkládá na příští jednání.
3) Stavební práce: práce pokračují, obdrželi jsme grant od Ministerstva kultury a budeme
žádat o další podporu. Obnova osvětlení kostela byla dokončena.
4) Farní dovolená: dovolená v Itálii proběhla úspěšně. Dovolená v příštím roce je plánovaná
do Neratova v Orlických horách.
5) Brožura o kostele: opravená verze půjde do tisku.
6) Výuka angličtiny: byla nabídnuta možnost výuky angličtiny na faře – z kapacitních důvodů
nelze uskutečnit.
7) Pouť ke sv. Václavu: do Staré Boleslavi dne 28. 9. 2019 pod vedením P. Kapasného.
Podrobnosti budou oznámeny.
8) Pouť v roce 2020: je plánovaná na 25. 4. 2020 do Číhošti, s návštěvou P. V. Revendy ve
Vlašimi. Další informace budou zveřejněny později.
9) Příprava na biřmování: bude probíhat vždy v pondělí od 18, 30.
10) Příprava na křest: bude probíhat vždy v úterý od 18, 30.
11) Výuka náboženství: začne od 16. 9. 2019, podrobný rozpis je uveden na webových
stránkách farnosti.
12) Biblická hodina: bude se konat každý čtvrtek, začne od 13. 9. 2019.
13) Schůzky ministrantů: budou probíhat v neděli, jednou za 14 dní (v liché týdny).
14) Ozvučení kostela: zvažována a připravována modernizace ozvučení kostela.
15) Úpravy v kostele: dříve diskutované možnosti úpravy presbytáře, oltáře a ambonu se po
vyhodnocení neuskuteční, uvažuje se pouze o úpravě stupně pod oltářem.
Termín příští schůzky pastorační rady: 30. 10. 2019 v 18, 30
Zapsala: HS

