
ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY
18/01/2023

přítomní: otec Jeroným, Petr W., Terezka H., Veronika S., Tomáš F., Marek W., Jan B., Robert D., otec Vianney
1) Proběhlé akce

a) Vánoce
■ Zpívání koled s Libózou, pak mnozí stojí o Betlémské světlo
■ Vítání Ježíška
■ Betlémy - na příští rok najít někoho konkrétního, kdo si vezme rozdělení

služeb na starost
2) Chystané akce

a) Pouť - 22. ledna - přislíbil účast nuncius mons. Jude Thadeuss Okolo - také bude
farní dopoledne

■ Potřeba posílit farní kavárnu
■ Potřeba připravit Malejov

b) Návštěva O. bisk. V. Malého - neděle 5. 2.
c) Pomazání nemocných - 12. 2.
d) Farní ples - 18. 2.

■ Přípravy běží
■ Bude i Masopustní průvod - organizuje Markéta Jarošová s Veronikou

Štolleovou
e) Postní farní exercicie - „Život v Kristu“

■ Plán uskutečnit v postní době
■ Týdenní katecheze v rámci nedělního kázání
■ Týdenní setkávání v rámci společenství

(1) Oslovit společenství, zda se budou účastnit
(2) Nutno počítat s programem večer 19. 3. 17:30 a 16. 4. 17:30.

■ Místo dětského kázání program pro děti
(1) forma bude upřesněna

f) Noc kostelů - pátek 2. 6. 2023
■ Budeme se účastnit
■ Je potřeba ustanovit „Nocokostelní“ výbor - úkol na PR v březnu

g) Celofarní pouť - jaro (Robert D.) - 13. 5.?
■ Akce se plánuje

h) koncert Antikvartet - 28. 5. 2023 od 17 h - kostel, nebo před Malejovem
i) 1. svaté př�ímání

■ Termín 11. 6. 2023



3) Stavební akce
a) oprava zvonu (vývoz do Holandska) - je v běhu - zvon byl snesen a odvezen

zvonařem Manouškem
b) Střecha - řeší se druh krytiny - předpoklad realizace 2024

4) Finance
a) Elektřina kostel - od 1. 1. nový poskytovatel - zálohy 2 000 Kč/měs

■ vyúčtování - přeplatek cca 5 tis Kč
■ čekáme na výsledek energetického auditu

b) regulace topení v Malejově - M. Wollner
■ Koupí se smart termostatické hlavice a nastaví se na běh Malejova

investice cca. 5 000 Kč
5) Malejov - pomoc Ukrajině

a) V Malejově stále bydlí 2 rodiny
b) kompenzace na ubytování Ukrajinských uprchlíků (bude částečně kompenzovat

energetické náklady)  - probíhá
c) Měli bychom zintenzivnit mezilidský kontakt - deskové hry

6) Podněty farníků
a) Optimalizovat časový rozvrh prázdninových akcí

■ v chodu
b) Vytvořit veřejný kalendář, který bude viset např. v kostele

■ funguje
c) Společenství mladých nabízí pomoc s farními chválami popř. hudbou při mších -

4. neděle adventní byla krásná - zapojení mladých z Felowshipu
■ plán 19. 2. zopakovat

d) Př�ímání pod obojí způsobou -
■ slavnosti, 1. neděle v měsíci

7) Body na příště
a) Zapojení lidí, kteří nabídli své služby v dotazníku
b) Natipovat termíny a náměty na farní dopoledne

■ 26. 2. - MUDr. M. Svatošová
c) Ustanovit Nocokostelní výbor
d) Plán farní pouti
e) Stavební plány - venkovní kuchyň a vnitřní kuchyň Malejov

Úkoly
● Marek W. - osloví lidi stran posílení kavárny 22. 1. 2022
● Petr W. - zařídí přípravu Malejova na farní dopoledne 22. 1. 2022



● Všichni - oslovit společenství s nabídkou farních postních exercicií
● o. Jeroným - Udělat PR farním exerciciím
● o. Jeroným a Marek W. - pořídí/nastaví smart hlavice na topení v Malejově
● o. Vianney a Marek W. - Připravit podklady pro dětský program během farních exercicií

Příští setkání PR - 15. 2. 2023

zapsal Tomáš Fabian


