
Zápis z     jednání pastorační rady dne 3. 1. 2019  

Přítomni: P. Filip Janák, Oldřich Kada, Margita Pácaltová, 
Aleš Vostřez, Tomáš Kolátor, Vojtěch Polák, Radek Mičo, 
Eva Bičišťová

Po krátké úvodní modlitbě byla projednána tato témata:

 nikdo z členů pastorační rady neměl žádné 
připomínky k průběhu adventu a Vánoc v naší farnost, 
což bylo jistě výrazem všeobecné spokojenost a 
doufáme, že to stejně tak i cít ostatní farníci, 
v opačném (ale i stejném) případě, prosíme, nebojte se 
a vyjádřete svůj názor, budeme za všechny Vaše 
poznatky, nápady a připomínky vděční...,

 několik čistě provozních záležitost: úplné zrušení 
nástěnky u dveří pro nevhodnost umístění – u 
kropenky, tmavý kout; nutnost utěsnit venkovní 
nástěnku – zatéká do ní,

 zajištěním dobrovolníků pro nedělní čtení byl 
pověřen akolyta Tomáš Kolátor,

 konání kurzu Alfa v naší farnost bylo odloženo na 
podzim 2019 nebo jaro 2020, otec Filip vyzval členy 
pastorační rady k modlitební přípravě a 
k sebevzdělávání jako nezbytném předpokladu 
zdárného průběhu kurzu,



 od nového roku bude mít na faře v pronájmu jednu 
místnost Rodinné centrum Konvička (spolek maminek 
s malými dětmi), místnost si pro své účely upraví, 
využívání místnost farníky by mělo být beze změn,

 čtení Bible – bude rozdán rozpis v podobě záložky – 
zveme všechny k zapojení do této dlouhodobé aktvity,

 nové „SPOLČO“ - domluveno pravidelné setkání 
starších dět a to jeden pátek v měsíci po mši sv., od 
18.45h do 20.30h, první setkání bude 18. 1. 

 kalendář akcí na měsíc leden, únor a březen :
- 18. 1. setkání mládeže od 18.45h na faře
- 19. 1. úklid betlému a stromků od 9h 
- 23. 1. vzdělávání ve víře pod vedením Aleše Vostřeze
- 25. 1. mše sv. pro dět
- 30. 1. –  3. 2. pobyt v Rokytnici nad Jizerou 
- 13. 2. vzdělávání ve víře pod vedením Aleše Vostřeze
- 15. 2. setkání mládeže na faře
- 22. 2. mše sv. pro dět
- 2. 3. duchovní obnova pod vedením biskupa Zdenka 

Wasserbauera od 9h, mše sv. ve 14h
- 6. 3. Popeleční středa – mše sv. ve 12h a 18h, mezi 

mší sv. adorace

Příšt setkání PRF je plánováno na 4. 3. 2019 v 17.30h.

Zapsala: Eva Bičišťová


