ZÁPIS ZE SCHŮZKY PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI 16. 6. 2020
Přítomni: P. J. Gapski, P. O. Kapasný, J. Macek, A. Lisý, F. Nedbal P. Chvátal, O. Sobotka, J.
Durdisová, G. Suchlová, H. Svobodová
Plánovaný termín schůzky PR 17. 3. 2020 nebylo možno kvůli koronavirové pandemii dodržet.
Body jednání, návrhy a usnesení schůzky pastorační rady:
1) Personální obsazení:
- P. Ondřej Kapasný odchází k 30. 6. 2020 do farnosti Poříčí nad Sázavou – děkujeme mu za
jeho práci a nasazení ve farnosti,
- k 1. 7. 2020 přijde nový farní vikář P. Robert Štěpánek, který bude vysvěcen na kněze dne
20. 6. 2020 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, v našem kostele ho uvítáme při večerní
mši sv. dne 1. 7. 2020 (ta bude jeho primiční mší sv.),
- poděkování oběma kněžím a kostelníkům za služby v době koronavirové pandemie,
- předsíň kostela je od karantény stále otevřena.
2) Finanční situace: celkově obtížná, proto pastorační rada jednomyslně schválila návrh
investovat naspořené peníze farnosti do koupě nemovitosti, aby byly takto zhodnoceny a
přinášely užitek – návrh musí ještě schválit ekonomická rada farnosti a Arcibiskupství
pražské.
3) Noc kostelů: proběhla dne 12. 6. 2020, přišlo 950 lidí. Díky panu Chvátalovi a všem dalším
dobrovolníkům za organizaci.
2) Nový služebník eucharistie: A. Lisý získal potřebné osvědčení k podávání eucharistie
v kostele i nemocným a bude uveden do služby.
3) Prázdninový provoz bohoslužeb u sv. Václava:
- neděle: 8,00 a 18, 00,
- pondělí, středa, pátek: 17, 30,
- úterý, čtvrtek, sobota: 7, 30,
- bohoslužby v kostele sv. Gabriela během prázdnin nebudou.
4) Technické úpravy: byl instalován nový kamerový systém v kostele a zvonky na faře.
5) Stavební práce: budou pokračovat, granty jsme získali.
6) Farní dovolená: plánovaná v Neratově v Orlických horách (paní V. Keclíková). Zúčastní se
nový farní vikář P. R. Štěpánek.
7) Pouť v roce 2020: byla plánovaná na 25. 4. 2020 do Číhošti, s návštěvou P. V. Revendy ve
Vlašimi. Pouť nemohla kvůli pandemii proběhnout.
8) Postní duchovní obnova: plánovaná na 28. 3. 2020 pod vedením P. V. Revendy nemohla
kvůli pandemii proběhnout.
Termín příští schůzky pastorační rady: 15. 9. 2020 v 18, 30
Zapsala: HS

