
Zápis z     jednání pastorační rady dne 19.11.2019  

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

Po krátké úvodní modlitbě byla projednána tato témata:
 farní kalendář na období adventu a vánoční dobu:

- roráty – každé úterý a sobotu od 6:30
- adventní koncerty:  ne  1. 12. koncert ZUŠ v 18h
                                      ne  8. 12. koncert HKO v 18h
                               ne 15. 12. koncert ZUŠ Melodie v 17h    
        st 18. 12. vystoupení dětí ze ZUŠ Na Daliborce v 18h
                          pá 20. 12. koncert BONA VITA v 18h
- 1.  12.  první  neděle  adventní  s žehnáním  adventních

věnců
- 21. 12. stavění betléma a poté úklid kostela
- 24.  12.  otevřený  kostel  pro  veřejnost  i  farníky

s možností odnést si Betlémské světlo, v době od 9 do
11h a od 14 do 16h

- 29. 12. Svátek Svaté rodiny, při nedělní mši sv. budou
mít manželé příležitost obnovit své manželské sliby 

- 30.  12.  již  tradiční  výstup  na  Sněžku,  sraz  všech
dobrodruhů v 9:00 v Peci p.S. na parkovišti

- 4.  1.  Tříkrálová  sbírka  (žehnání  koledníkům  v 9:00
v kostele)

- vánoční koncert: Česká mše vánoční, J.J.Ryba, v 16h



- akce  dětí: děti  z naší  farnosti  nacvičují  Živý  betlém,
představí  nám  ho  nejprve  23.  12.  v 17:00  v  kostele,
později ještě 29. 12. na Svátek svaté rodiny po nedělní
mši sv.

 provozní a organizační záležitosti naší farnosti:
     - členové PRF diskutovali o tématech jako je sporná otázka
vhodnosti opětovného položení koberce v prostorách kostela
(důvodem je  velmi  nerovná podlaha),  o  nutnosti  pověšení
závěsu  k bočním  dveřím  (zamezení  průvanu),  o  vhodnosti
umístění lavice v zadních prostorách kostela (nedostatek míst
na sezení v zadní části kostela pro rodiny s dětmi) a o otázce
týkající  se  vhodného umístění  obrazu  Božího milosrdenství
v kostele…
    - o. Filip informoval členy PRF o souhlasu ERF s převodem
kostela  v  Lískovicích  na  obec  Lískovice  -  členové  PRF
s převodem kostela souhlasí

  konec funkčního období pastorační rady naší farností:
- členové diskutovali nad průběhem období, kdy měli díky

důvěře ostatních lidí možnost působit v radě a tím také
svým  způsobem  více  či  méně  ovlivnit  život  ostatních
farníků v naší farnosti…

- nové volby do PRF se uskuteční v průběhu měsíce ledna a
února  2020,  do  26.  1.  budou  podány  návrhy  na  nové
členy, v dalších týdnech proběhne 1. a 2. kolo voleb a 23.
2. by měli být jmenováni noví členové PRF

Zapsala: Eva Bičišťová


