
Zápis ze setkání pastorační rady 12.1. a 9.2.2016

Přítomní:
12.1.: Jeroným, Vianney, Petr Wollner, Václav Skalický, Dominik Bouma, Lucie 
Arnoštová, Juraj Lovecký, Helena Vermachová, Lukáš Valášek

9.2.: Jeroným, Vianney, Petr Wollner, Dominik Bouma, Lucie Arnoštová, Juraj 
Lovecký, Helena Vermachová, Lukáš Valášek (omluven: Václav Skalický)

1. Reflexe adventního a vánočního programu
První akcí, která proběhla těsně před začátkem nového církevního roku, byl
Farní silvestr. Letos byla akce podobně jako v posledních dvou letech 
pojata jako setkání lidí z farnosti, ale i z Liboce všeobecně – tomu 
odpovídal i program. Původní smysl Farního silvestru byl vybrat (formou 
dobrovolného příspěvku) příspěvek na provoz farního centra Malejov, od 
tohoto smyslu se v posledních ročnících upustilo. Možná by se ale přece jen
mohlo příště na tento původní cíl navázat.
Ze strany lidí, kteří přišli, ale běžně do kostela ne hodí, přišla dobrá 
odezva.

„Vítání Ježíška“ odpoledne na Štědrý den se pomalu stává v Liboci tradicí. 
Návštěvnost byla hojná. Lidé, kteří přišli speciálně kvůli tomu do kostela, 
měli velký zájem o požehnání na konci bohoslužby. Na příští rok by ještě 
bylo dobré připravit něco, co by si pak lidé mohli vzít s sebou – například 
kartičky (záložky) s informacemi o farnosti – web, Facebook, nabízené 
„služby“ v různých životních situacích, atp. Dále by bylo dobré víc využít 
Betlémské světlo jako příležitost k evangelizaci našich sousedů – tedy 
vydat se s ním za nimi a nabídnout jim ho, rozhovor pak zaměřit i na 
duchovní rozměr Vánoc.

V kostele vystavený Betlém je krásný, postupně se rozšiřuje a láká 
k podívání. Není ovšem na hraní, především ne pro děti. Letos se poměrně 
běžně dělo, že děti sahaly na figurky. Příští rok by bylo vhodné vymyslet, 
jak tomuto zamezit.

Na Silvestra se letos konala večerní mše (17:30), před půlnocí pak 
společná adorace a menší oslava s těmi, co pak zůstali na faře. 

2. Farní adresář
Nové a aktualizované kontakty jsou už zpracovávány. Chtěli bychom pak 
vydat adresář s barevnými deskami. O elektronickou verzi databáze bude 
možné žádat osobně u Jeronýma. Při rozdávání nových adresářů je nutné 
upozornit, že staré adresáře by se neměly vyhazovat, aniž by byly 
skartované.

3. Finance farnosti



Ke konci roku shrnul Jeroným finanční stav farnosti, který bylo možné si pro
přehled vzít na papíře, nebo se na něj podívat na webu farnosti. Do 
přehledu nebyly zahrnuty výdaje na chod farního centra Malejov, ani 
odvody řádu Karmelitánů. 

4. Malejov
Úklid farního centra pokulhává za představou o jeho provádění. Týdenní 
pravidelné úklidy, ve kterých se mají střídat jednotlivá společenství, nebo 
jiné volnočasové (skauti…) by měli více dodržovat rozpis prací, které úklid 
zahrnuje.
Předvelikonoční úklid Malejova: sobota 5.3.2016 od 14 hod

5. Ozvučení
Po zkoušce nového digitálního ozvučení, která proběhla na podzim, jsme se
rozhodli nechat vypracovat přesný návrh pro libocký kostel. Nabídnuty byly
dvě verze, první digitální (cca 160 tis. Kč) a druhá analogová (cca 130 tis. 
Kč). Vzhledem k tomu, že kostel je nakonec lépe pokryt analogovým 
systémem, objednáme druhou verzi. Nový systém by měl být do Velikonoc 
nainstalován, celková cena by se měla pohybovat okolo 127.000,-. 
V kostele bude zvláštní kasička na tento účel, nebo bude možné na farní 
účet (č.ú.: 145179339/0800 v.s. 2016000) poslat příspěvek s uvedením 
tohoto účelu.

6. Postní doba ve farnosti
Letos se v Liboci nebude konat žádný speciální program pro celou farnost, 
ale je možné využít nabídky v Praze. Během postu bychom spíš chtěli 
povzbudit k účasti na sobotních adoracích. Probíhají podobně jako úterní
večery chval, čtou se na nich texty nedělního evangelia, a jsou proto 
dobrou přípravou na slavení Velikonoc. Každý pátek pak ještě přede mší, 
od 16:45, bude modlitba Křížové cesty.

7. Plánované akce na zbytek roku
23.2.: Večer chval
11.  – 13.3.: TEC+, v centru Nazaret v Kundratichích. Víkendový program 
pro dospělé s velikonoční tématikou, více na 
http://web.katolik.cz/tec/stec.htm, přihlášky do konce února.
18.-19.3.: Postní duchovní obnova pro maminky (více informací: 
http://www.rkfliboc.cz/index.php/11-clanky/699-2016-postni-dof-zeny)
26.4.: Večer chval
6.5.: Pouť do kostela Nejsvětějšího srdce na Nám. Jiřího 
z Poděbrad, v rámci diecézního programu, od 18:00 mše a následná 
adorace.
7.5.: Koncert Libockého a dalších dvou sborů 
10.6.: Noc kostelů, tématem bude Rok milosrdenství. Ti, kteří by se chtěli
podílet na přípravách a organizaci přihlaste se prosím emailem Jeronýmovi.
První setkání se konalo 24.2. a byl nastíněn základní rámec jak letos Noc 
kostelů pojmout.
19.6.: První svaté přijímání
1. – 7.7.: Farní cyklopouť



Další farní rada: 12.4.2016


