
 

27. setkání pastorační rady – 11.12.2018 
 
Přítomní: P. Josef Pecinovský, Ivan Bažant, Ivan Vykypěl, František Holík, Jakub Šerých, Milada 
Vernerová, Pavel Šlegl 
         
Omluveni: Robert Műller, Daniel Feranc 
 
Program jednání: 
 
1. Pastorační aktuality  
  

 Vyšlo vánoční číslo farního zpravodaje – rozsahem objemnější, v němž jsou uvedeny 
kromě jiného užitečné informace pro adventní i vánoční období. 

 . Pro spolupráci na finalizaci dalších zpravodajů oslovíme Fera Kapasného, který má 
s grafickým zpracováním písemností bohaté zkušenosti i potřebný software. Také Jakub 
nabídl pomoc se skládáním vytištěných zpravodajů. 

 Po ranních rorátech ve čtvrtek bude upořádána „snídaně na faře“ (zajistí Anna 
Stodolová) 

 2 vánoční stromky pro výzdobu kostela (jedličky) přiveze na faru nejpozději do soboty 
22.12. Franta 

 I nadále budou probíhat nešpory každou 2. neděli v kapličce sv.Bartoloměje. 23.12. 
budou začínat výjimečně již v 17,30. 

 23., 30.  a 6. proběhnou zkoušky „dětského 3-králového sboru“ (Milada Vernerová) 
 Na nový rok v rámci mše v 18,00 bude uvedena Rybova mše vánoční 
 Pro farní ples plánovaný na 23.2. je třeba zajistit obsluhu do bufetu, případně taneční 

skupinu pro předtančení. Informace o plese a dalších požadavcích na pomoc farníků při 
jeho přípravě, oznámí v rámci nejbližších nedělních ohlášek Milada Vernerová 
 

 
2. Další probíraná témata 

 
 Stručné zápisy z jednání pastorační rady budou od nynějška zveřejňovány na farním 

webu i na vývěsce v předsíni kostela 
 Stále přetrvává problém s úklidem kostela, je třeba opět oslovit farníky a získat 

dobrovolníky 
 Pí Jana Holínská uspořádala všechny knihy ve farní knihovně, takže od nynějška je 

zase možnost každou 2. neděli po dopoledních mších si knihu/y zapůjčit  
 Důležité ohlášky napříště budou oznamovat jednotliví farníci, kteří jsou pověřeni 

jednotlivými úkoly (např. 3-králová sbírka – Olga Koprová, záležitosti farní charity Milada 
Vernerová,…) 

 „Dětské mše“ mohou být slouženy také v našem kostele ne však v neděli, ale pouze ve 
všední dny a po jejich důkladné přípravě (tematicky pro jednotlivé skupiny dětí a mládeže) 

 
 
 

 Příští 22. setkání PR – zatím nebylo stanoveno datum 
 

 
Podněty a komentáře členů PR zasílat vždy nejpozději týden před setkáním PR, aby se 
bylo možno do setkání na ně připravit.  
 
 
 
Zapsal: Ivan Vykypěl 


