Zápis z jednání pastorační rady dne 26. 3. 2018
Přítomni: P. Filip Janák, Aleš Vostřez, Margita Pácaltová,
Tomáš Kolátor, Vojtěch Polák, Radek Mičo, Eva Bičišťová
Omluven: Oldřich Kada

Po úvodní modlitbě byla projednána tato témata:
 zhodnocení uplynulé postní doby
 kalendář na měsíc duben a květen, plán akcí:
- o 2. neděli velikonoční 8. 4. bude udělována svátost
pomazání nemocných
- 15. 4. proběhne na farní zahradě od 14h farní
odpoledne k příležitosti krásných „kulatinn našeho
Otce Filipa, v rámci oslavy se také uskuteční
plánované žehnání nové pergoly, členové pastorační
rady domlouvali organizaci této akce, zajištění
občerstvení i program pro děti, na oslavě bude
zajištěno grilování i různé druhy pit, slané a sladké
pokrmy nebo zeleninové saláty jsou vítány, na
plánované dílničky si děti mohou přinést
jednobarevné bavlněné triko
- 30. 4. se bude na farní zahradě pořádat „táborák“ –
s opékáním vuřtů, akce začne v 16h, pit bude
zajištěno, špekáčky s sebou

- mše sv. pro dět budou jednou za měsíc v pátek 20.
4. a 11. 5. od 16h
- již tradiční florbal se bude konat v neděli 8. a 22.
dubna od 16.30h
- poutní mše sv. v kostele sv. Gotharda bude
přesunuta z 6. 5. na 13. 5., důvodem je termín farní
poutě shodný s termínem „hlasitén hořické poutě,
poutní mši sv. bude předcházet úklid gothardského
kostela v sobotu 12. 5.
- májové pobožnost: první májová se bude konat 1.
května od 18h , poté bude následovat mše sv., po
celý měsíc budou májové i se mši sv. každé ÚT ve 12h
a ST v 18h, májové s adorací budou každou NE
v 17.30h
- na sobotu 19. 5. je naplánovaná svatodušní vigilie
(modlitba o dary Ducha Svatého) od 20h, kostel bude
otevřený pro farníky i náhodné návštěvníky již od 17h
- 25. 5. se opět po roce koná Noc kostelů, program
této akce projedná pastorační rada na další schůzce
na začátku května
 novinky ve farnost:
- protože byl zveřejněn návrh na úpravu prostoru
presbytáře v našem kostele a řada farníků postrádá

více informací ohledně celé záležitosti, uskuteční se
v neděli 29. 4. od 16h na faře setkání farníků
s kamenosochařem Petrem Rejmanem (autorem
návrhu kamenného oltáře), proběhne prezentace
tohoto návrhu a možnost dotazování
- stále se hledá ochotný člověk, který by měl chuť
věnovat svůj čas i energii fotografování života
farnosti
- podána žádost o ustanovení akolytů Aleše Vostřeze a
Tomáše Kolátora
 podněty z farnost: členové PRF se seznámili a
diskutovali o projevené potřebě některých farníků
být více informováni o dění ve farnosti i v celé
diecézi a o přání uskutečňovat na faře setkání farníků,
jejichž cílem by bylo kromě modlitby a vzdělávání ve
víře také podrobnější seznámení se s jednotlivými
záležitostmi i událostmi, které farnost i celá diecéze
právě prožívá. Pastorační
rada zatm nedošla
k jednotnému stanovisku, ale bude se tm ještě
v dalších schůzkách zabývat.
Další schůzka PRF je naplánovaná na 3. 5. 2018 od
18.45hod.
Zapsala: Eva Bičišťová

