
Zápis z     jednání pastorační rady dne 21. 4. 2017
Přítomni:  P.  Filip  Janák,  Oldřich  Kada,  Aleš  Vostřez,  Margita  Pácaltová,
Vojtěch Polák, Tomáš Kolátor, Eva Bičišťová

Po společné modlitbě byla projednána tato témata:

 zhodnocení průběhu letošní postní doby a Svatého týdne –
členové  pastorační  rady  se  shodli,  že  z jejich  strany  i  stran
mnohých  farníků  byl  kladně  hodnocen  nejen  průběh  celé
postní doby a Svatého týdne, ale i  řada novinek, jako např.
postní   duchovní  obnova,  2  mše  sv.  na  Popeleční  středu,
zpívané pašije a uctívání velkého kříže na postranním oltáři na
Velký pátek,  posunutí začátku sobotní vigilie  a v neposlední
řadě i  takové detaily  jako ponožky  otce Filipa v liturgických
barvách …

 názory farníků – protože bychom rádi znali názory na dění
v naší farnosti i od ostatních členů naší farní rodiny,  pro ten
účel bude v kostele označena „kasička“ u vstupu, kam budou
moci lidé vkládat své písemné podněty pro pastorační radu

 květinová výzdoba kostela – hledají se ženy dobrovolnice pro
květinovou výzdobu našeho kostela

 úklid  kostela  na  Gothardě  –  proběhne  v sobotu  29.  4.,
koordinátorem akce bude Aleš Vostřez

 táborák na faře – v neděli   30. 4. se bude konat na farské
zahradě velký i malý táborový oheň , srdečně zveme nejen
rodiny s dětmi ke společnému posezení  a opékání,  s sebou:
buřty a chleba, ostatní bude zajištěno, akce bude probíhat od
16:00



 průvodce kostelem – chystá se stručný průvodce , který by
nejen  farníky  ale  i  náhodné  návštěvníky  kostela  stručně
seznámil s jeho historií a  památkami

 na  základě  podnětů  se  plánuje  bližší  seznámení
s celosvětovým ekumenicky  otevřeným převážně katolickým
hnutím Fokoláre (Díla Mariina) 

 zpěvníky pro farnost – můžeme se těšit na nové zpěvníky,
díky  nimž  si  budeme  moci  během  mše  sv.  zazpívat  s naší
novou farní scholou

 duchovní  obnova –  v budoucnu se plánují   další  duchovní
obnovy farnosti (předběžný termín 2. 12. a 3. 3. 2018), místo i
časový  harmonogram  se  předpokládá  jako  v letošní  postní
době

 farní tábor – v letošním roce se plánuje  farní tábor, který  se
uskuteční na faře v Rokytnici nad Jizerou v termínu od neděle
13.8. do soboty 19. 8.2017

 florbal – jednou za 14 dní se v neděli od 18:00 do 19:30 bude
konat  ve  sportovní  hale  gymnázia  sportovní  klání  tatínků a
jejich ratolestí, termíny akce:  7. 5., 21. 5., 4. 6., 18. 6. 2017

 farní kalendář na měsíc květen a červen :
-  hlavním  bodem  bylo  plánování  májových  pobožností:

první májová se bude konat v pondělí  1. 5. od 18hod., poté
bude  následovat  mše  sv.,  nadále  budou  májové  po  celý
měsíc  květen každé úterý  a  každou neděli od 18hod.

- v neděli  7. 5. se bude konat poutní mše sv. od 9 hod. na
Gothardě

- ve středu 17. 5. se bude opět konat na faře setkání nad Biblí
pod  vedením  paní  Elišky  Zapletalové,  farářky  Církve
československé husitské 



- ve středu 24. 5. a 21. 6.  opět proběhne na faře vzdělávání
ve víře pod vedením Aleše Vostřeza

- ve čtvrtek 25. 5. je slavnost Nanebevstoupení Páně, jsme
srdečně zváni na slavnostní mši sv. od 18hod. 

- v neděli  18. 6. na svátek Těla a Krve Páně bude od 9hod.
mše  sv.  s eucharistickým průvodem městem;  kdo by  měl
zájem, může se přihlásit ke zdobení oltářů

- v  sobotu  24.  6.  je  pod  vedením otce  Filipa  naplánovaný
výstup na Sněžku s cílem vidět východ slunce, sraz ve 2:00
na parkovišti u Pomezní boudy 

- ve čtvrtek 29. 6. na slavnost  sv. Petra a Pavla bude mše sv.
od 16:00 a  poté  na závěr  školního roku táborák na farní
zahradě

Příští schůzka pastorační rady farnosti se bude konat  4. 5. ve 
20hod. Na programu je plánování akce Noc kostelů.

Zapsala: Eva Bičišťová


