Zápis zjednání pastorační rady dne 16. 10. 2018
Přítomni: P. Filip Janák, Oldřich Kada, Margita Pácaltová, Tomáš Kolátor, Vojtěch Polák, Radek Mičo,
Eva Bičišťová
Omluven: Aleš Vostřez
Po krátké modlitbě růžence byla projednána tato témata:
 kalendář akcí na měsíc listopad a prosinec:
- zůstávají pravidelné akce jako modlitby matek, mše sv. pro dět a následné setkání na faře a
adorace, ministrantské schůzky v neděli po mši sv., zkoušky scholy,
- 1. 11. slavnost Všech svatých, mše sv. v 18h
- 2. 11. slavení Památky zemřelých, mše sv. ve 12h a 18h, v 16h společná modlitba na
gothardském hřbitově + modlitba kněze u hrobů s rodinnými příslušníky,
- 10. 11. potranovinová sbírka v Bille od 8h do 18h,
- 23. 11. slavnost Sv. Klementa (patrona diecéze), mše sv. sloužená za rodiny,
- 24. 11. duchovní obnova, přednášející P.Zdeněk Novák, místo konání: zemědělská škola
Advent:
- roráty každé úterý a sobota ráno v 6.30h,
- 5.12. mše sv. pro dět s očekávaným příchodem sv.Mikuláše,
- 6.12. a každý první čtvrtek v měsíci – mše sv. za duchovní povolání,
- 8. 12. slavnost PM, mše sv. v 9h
- 22.12. od 9h předvánoční úklid, stavění stromků, betlému (předcházejí v 6.30h roráty a
snídaně na faře)
- betlémské světlo bude možné získat na Štědrý den v kostele dopoledne v 9 – 11h a
odpoledne ve 14 – 16h (v této době bude pro veřejnost otevřený kostel)
- 26. 12. v 15h zpívání a muzicírování dět u jeslí (farní akce),
- 29. 12. zimní výstup na Sněžku, sraz v 9h v Peci pod Sněžkou,
- 30. 12. svátek Svaté rodiny – při mši sv. obnova manželských slibů,
- 31. 12. mše sv. od 16h na poděkování za uplynulý rok
 měsíc leden:
- 1. 1. slavnost Matky Boží, Panny Marie, mše sv. v 9h a v 18h,
- 5. 1. Tříkrálová sbírka a od 16h koncert (J. J. Ryba – Česká mše vánoční)
- ve druhém týdnu plánováno žehnání domovů (pro zájemce)
 novinky ve farnost:
- končí dvouleté funkční období ekonomické rady, jmenování nových členů
- opět se plánuje zimní pobyt v Rokytnici nad Jizerou v termínu 30. 1. – 3. 2. 2019, zájemci se
nahlásí otci Filipovi do konce měsíce října,
- kurz ALFA v Hořicích plánován na měsíc leden až březen,
- prosba o pomoc při ošetření dřevěných rámů oken na faře.
Příšt setkání PRF je plánováno na 10. 12. 2018 (téma kurz ALFA) a 3. 1. 2019.
Zapsala: Eva Bičišťová

