ZÁPIS ZE SCHŮZKY PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI 22. 9. 2021
Přítomni: P. J. Gapski, P. Z. T. Kristek, J. Macek, A. Lisý, F. Nedbal, P. Chvátal, O. Sobotka,
J. Durdisová, G. Suchlová, H. Svobodová
Hosté: V. Keclíková, manželé Peřinkovi
Body jednání, návrhy a usnesení schůzky pastorační rady:
1) Personální obsazení: ode dne 1. 7. 2021 působí v naší farnosti nový farní vikář P. Zachariáš
Tomáš Kristek . O. Zachariáš seznámil přítomné se změnami, které od 21. 9. začal
uskutečňovat při mši svaté.
2) Stavební práce: pokračují, v říjnu se budou opravovat schody u vstupu do kostela,
dokončují se nátěry fasády.
3) Kněžské svěcení a primice bohoslovce V. Šustra: svěcení a primice proběhy dne 19. 6.
2021, oslava v prostorách fary byla pěkná, setkání s hosty milé.
4) Farní dovolená: uskutečnila se v Neratově v Orlických horách, byla hodnocena velmi
příznivě. Příští rok je plánována dovolená na stejném místě ve dnech 1. – 8. 8. 2022.
5) Farní zpravodaj: v jeho vydávání chceme pokračovat a prosíme o příspěvky ze života
farnosti.
6) Kostel sv. Gabriela: od září byly obnoveny bohoslužby, vždy v neděli v 11,15. Nejsvětější
svátost se v kostele mimo bohoslužbu neuchovává.
7) Domov pro seniory Klamovka: každý první čtvrtek v měsíci ve 14,45 zde bude sloužit mši
sv. P. J. Gapski.
8) Schůzky ministrantů: budou obnoveny pod vedením P. J. Gapského, první proběhne
v neděli 31. 10., druhá 28. 11., další podle dohody jednou za měsíc.
9) Dušičky: dne 2. 11. 2021 v 15, 00 se bude konat na Malvazinkách mše sv. za zemřelé
s následným průvodem a modlitbami na hřbitově.
10) Mše sv. ke cti G. Moscati: uskuteční se dne 16. 11. 2021 v 17, 30 za účasti pana biskupa
Wasserbauera a P. M. Chleboráda.
11) Úklid kostela: je plánován na 4. 12. 2021 po ranní mši sv. Prosíme o pomoc!
12) Adventní duchovní obnova: je plánována na faře dne 11. 12. 2021 od 9, 00 pod vedením P.
Víta Uhra. V adventu se budou konat rorátní mše svaté u oltáře Panny Marie.
13) Nový varhaník: bude docházet do našeho kostela.
14) Mikulášská besídka: zatím v plánu, podrobnosti budou zveřejněny.
Termín příští schůzky pastorační rady: 19. 1. 2022 v 18, 30 hod.
Zapsala: HS

