Zápis ze zasedání farní rady 20.9.2016
Přítomní: P. Jeroným, P. Vianney, Lukáš Valášek, Dominik Bouma, Juraj Lovecký, Helena Hronová
Omluveni: Václav Skalický, Petr Wollner, Lucie Arnoštová
Program rady:
1)
2)
3)
4)

Pravidelné programy během školního roku
Program akcí do konce roku
Psi v okolí Malejova
Určení data dalšího zasedání farní rady

Průběh jednání:
1) Pravidelné programy během školního roku
•

•
•

Od října se znovu rozběhnou pravidelné programy pro děti i ostatní. Jejich přesný
přehled a kontakt na odpovědnou osobu je možné najít na stránkách farnosti v záložkách
„společenství“ a „děti, školáci, mládež“.
Každé čtvrté úterý v měsíci bude probíhat společný večer chval, 19.30 – 21:00 h. Před
Vánocemi se výjimečně posune už na 20.12.
Nově: večerní cestovatelská povídání a promítání fotek

2) Program akcí do konce roku 2016













Misijní neděle, 23.10.: celosvětový den modliteb za misie, sbírka určená na podporu
papežských misijních děl
o Po mši bude farní dopoledne
Libocká drakiáda, 23.10.
Pomazání nemocných, 30.10. – proběhne při mši sv.
Společné vití adventních věnců v Malejově, 26.11.
Farní silvestr, 26.11. – letos spíš formou společné modlitby a přípravy na vstup do
adventu
Mikulášský večer, 5.12. – Helča zkusí půjčit klopový mikrofon
Vítání Ježíška, 24.12., od 15:30 – program určený pro děti s rodiči, téma: „Co jsou to
Vánoce a proč se slaví“
Půlnoční mše, 24.12., od 23:00
Mše svatá na Boží hod vánoční, 25.12., od 10:00
Silvestr, 31.12., mše sv. od 17:30, adorace od 23.00
Od ledna: příprava na biřmování – nabídka pro všechny, kdo by chtěli přijmout tuto
svátost

3) Psi v Malejově
Z hygienických důvodů a kvůli volnému pohybu malých dětí v prostoru před farním centrem
prosíme všechny návštěvníky Malejova, aby své psy nechali před branou. Na bránu bude
umístěna značka, která bude tento požadavek jasně komunikovat.
4) Termín dalšího zasedání farní rady: 12.10., 19:00
Zapsala: Helena Hronová

