
ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY
05/05/2022

přítomní: otec Jeroným, otec Vianney, P. Wollner, P. Izdná, J. Bartáček, T. Fabian

1) Přímluvy ke mši
○ na zkoušku - kladně hodnoceno

2) Ubytování ukrajinských uprchlíků v Malejově
○ šatník - Markéta Jarošová;  nebude trvale
○ výměna ubytovaných - nově babička s třemi dětmi
○ personální nasazení - otázka únavy, poptat se koordinátorů (Petr Wollner)
○ připomínat, že je možné přispívat na provoz
○ možnost příspěvků pro Ukrajince od státu

3) Výuka češtiny v Malejově
○ pondělí, středa, pátek večer - probíhá výuka češtiny pro Ukrajince, dobrovolnická činnost farníků

4) Velikonoce
○ koncert na Velký pátek - proběhl, účast i nefarníků

5) První sv. př�ímání na 12.6.2022
○ sobota 11.6. - den pro prvokomunikanty (Veronika Štolleová, Vianney)

6) Jazzová mše při mši 22.5. 2022
7) Setkání vedoucích společenství 26.6.2022 v 10,30 - kdo nemůže, pošle zástupce
8) Hudba při mši

● obohatit o formy, kdy se mohou zapojit mladí a děti (např. s kytarou)
● nápad bude dále krystalizovat, předběžně 1 za dva měsíce, hledají se lidé

9) Noc kostelů 10.6.2022

19,00 - hra pro děti Labyrint světa a ráj srdce (Petra Izdná) - simultánně s programem
19,30 - otevřený kostel, farní kavárna - před kostelem (Jan Urbánek)
20,00 - jazzová mše Little Jazz Mass by Bob Chilcott (cca 15 min) - šlo by dvakrát? (Lukáš Valášek)
20,00-21,30 - prohlídka věže a zvonů, po max. deseti lidech (Václav Skalický st.?)
komentovaná prohlídka kostela (Josef Lacman?)
21,00 - promluva Jeronýma - téma “požehnání”
pouštět Labyrint světa a ráj srdce nebo Zvon Matěj (technicky zajistí Jeroným)?

10) Pravidelné dětské programy na příští rok
● nutná zvláštní schůzka zúčastněných vedoucích - diskuze o koncepci (otázka sloučení náboženství a

společenství;  otázka závaznosti ze stran rodičů)
● nové společenství pro děti, které se dostanou na 2. stupeň (cca 10) ?
● čtvrteční dětské mše mají minimální účast
● náboženství je potřeba, ale může působit jako konkurence ke společenství
● kontaktovat druhou skupinu předškoláků kvůli sloučení (Veronika Štolleová) kvůli místu

11) Příští setkání 7.6. .2022 - 19,30



Úkoly:
● Petr Wollner - zavolat koordinátorům ubytování v Malejově, Václavu Skalickému st. a Josefu Lacmanovi
● Honza Bartáček - zavolat Lukáši Valáškovi (jazzová mše dvakrát?), Petrovi Štollemu kvůli příspěvkům pro

uprchlíky
● Příště se vrátit k dotazníku
● Petra Izdná - svolat schůzku k dětským programům na příští rok
● Jeroným - požádat Petra Štolleho o krátkou prezentaci o farním hospodaření

zapsala Petra Izdná


