ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY
23/06/2021
Přítomní: P. Jeroným, P. Jan Vianney, Petra Izdná, Terezka Harapesová, Robert Doksanský, Tomáš Fabian,
Jan Bartáček, Marek Wollner,
Omluven: Petr Wollner
1.

Na základě podnětů vzniklých mezi zahajovacím a druhým oficiálním setkáním nové pastorační rady
proběhla celková rekapitulace všech pravidelných aktivit farnosti. Tomuto tématu se bude pastorační
rada věnovat ještě během dalších setkání.
2. V první části byla vedena diskuse nad jednotlivými společenstvími, která existují a budou pokračovat i
po prázdninách. Otevřelo se tím téma nutnosti podpodření vzniku společentsví pro středoškoláky a
znovuobnovení společenství pro maminky s dětmi. K temto společenstvím bude primárně nutné získat
tahouna.
a. modlitební společenství (P. Fabiánová) - pondělí 1x/14 dní
b. Fellowship - společenství náctiletých (T. Fabiána + J. Bartáček) - pondělí
c. Společenství mladých (M. Wollner, J. Skalický, J. Töpfer) - úterý
d. Společenství tiché modlitby (P. Štolle) - středa
e. Chlapi sobě (Jeroným) - středa 1-2x/měs
f. Senioři (J. Vianney) - středa 2x/měs
g. Dětský čtvrtek - předškoláci (V. Štolleová) + školáci (J. Vianney)
h. ministranti (J. Skalický) - sobota - 1x/měs
i. živý růženec (V. Skalický old)
j. karmelitánští terciáři (Jeroným) - 1. sobota v měsíci
3. Pro podpoření povědomí o jednotlivých společenstvích proběhne na začátku září 19. 9. “Burza
společenství” - prezentace a nabídka jednotlivých společenství behem farního dopoledne - forma bude
upřesněna zástupcům jednotlivých společenství.
4. Na základě diskuse byly u některých blížících se pravidelných jednorázových aktivit ukotveny termíny a
vznikl základ plánu na rok 2021/2022. Před započetím nového školního roku bude vytvořen přehledový
kalendář v elektronické (na webu) i tištěné podobě (na farních nástěnkách). Základní přehled s viz níže.
U některých aktivit proběhla i diskuse o posílení personálním obsazení některých aktivit, zejména u
těch, kde organizace závisí pouze na jednom členovi farnosti. U aktivit, kde není jisté, že bude
dosavadní vedoucí pokračovat proběhne během prázdnin komunikace a ověření.
a. Svatojosefská pouť (Robert Doksanský) - 26.6.2021
b. cyklopouť (Petr Wollner, Jirka Vermach) - 1.-7.7.2021
c. farní tábor (Kuba Rezek a Vojta Knotek) - 10.-24.7.2021
d. drakiáda 10.10.2021 (Fellowship)
e. výroba draků - 9.10.2021 (Marek W)
f. víkend pro chlapy (Petr Wollner) - září-říjen?
g. farní posvícení (kavárna - Marek Wollner) - 24.10.2021
h. sv. Martin (Tereza Vydrová ve spolupráci se skauty) - 11.11.2021
i. adventní vití věnců (zajistit personál) - 27.11.2021 od 15.00 - uvedení do adventu v 19.00
j. sv. Mikuláš (zajistit personál) - 5.12.2021 od 17.00
k. Adventní obnova pro ženy - (nejspíš s možností přespání) - 10. - 11.12.2021
l. Vítání Ježíška (J. Vianney) - 24.12.2021
m. Libocký ples a masopust - Dominik Bouma, podpora Marek Wollner a Jan Bartáček - 26.2.2022
n. Farní hory - jarní prázdniny

5.
6.

7.
8.

o. malování křížové cesty (Jindra?)
p. Noc kostelů (zajistit personál) - 10.6.2022
q. Hudební (rodinná) akademie (Eva Svitáková?)
r. florbal v sokolovně (Lukáš Vydra a Petr Wollner)
Osvědčená nedělní farní kavárna (Marek Wollner) pokračuje a bude snaha o obnovení zvaní hostů nebo
jiných aktivit při speciálních příležitostech nebo v delších cyklech. První se nabízí pozvání Petra Váni s
povídáním o Mariánském sloupu na Staroměstském náměstí (Petr Wollner).
Farní centrum Malejov bude v novém školním roce čekat několik investic. V koordinaci aktivit a úklidu
pokračuje Terka Harapesová. Čeká nás:
a. ještě do prázdnin větší úklid - návrat do “původního stavu”
b. po prázdninách obnovit úklidy po společenstvích
c. Skautská aktivita v Malejově - zajistit režim na spoluexistenci Skautů a ostatních aktivit v
Malejově.
d. obnova inventáře - doplnit židle, nové stoly, ozvučení
e. vznik venkovní kuchyně
f. nový písek, nové venkovní hračky - požádat farníky
Další část diskuse byla věnována hudbě ve farnosti a zejména varhanní službě. Zintenzivní snaha o
zajištění pomoci pro Pavlu Fanianovou, která nemá pravidelný zástup a pomoc. Obecně bude věnována
pozornost na podporu hudebních aktivit zejména během bohoslužeb, aby se více farníků zapojilo.
V poslední části proběhla diskuse nad vzájemnou komunikací a komunikačními kanály farnosti. Farní
redakce spravující facebook, web a nástenky pokračuje (Marek Wollner, Jakub Töpfer, Dorka
Konvalinková, Jan Skalický), whatsapp (Jeroným). Dále se chystá:
a. Farní adresář - aktualizace (Petr W)
b. Dotazník - co mohu a chci nabídnout farnosti - návrh a realizace Petra Izdná

Příští PR 21.7.2021 od 19.30hod

