
ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY
15/02/2023

Přítomní: otec Jeroným, Petr W., Terezka H., Veronika Š., Tomáš F., Marek W., Jan B., otec Vianney
Omluven: Robert D.
Host: za ER Petr Štolle

1) Seznámení s ekonomickou situací farnosti
a) Dary je lepší posílat na účet (raději než v hotovosti)

■ Jeroným vygeneruje QR kód pro sbírky (položit vedle košíčku)
b) V Malejově bude instalována kasička na dobrovolné příspěvky
c) Je třeba obnovit úsilí k adopci na dálku (napsat dopis atd.)

■ Hledáme dobrovolníky!! (všichni neformálně, Tomáš napíše na WhatsApp)
d) Plánujeme opět poslat prostředky na charitu, výše bude vázána na účelové dary

od farníků (jako v r. 2023)
e) Je možné vyčlenit další prostředky na charitu

■ Potřebujeme dobrovolníky s nápady a iniciativou
f) Režie Malejova (plyn, elektřina) vzrostly v důsledku ubytování ukrajinských rodin,

ale za rok 2022 ji pokryl státní příspěvek
g) Plánované investice na 2023 - venkovní i vnitřní kuchyně v Malejově (250 000

Kč), oprava zvonu (150 000 Kč)
h) Výdaje nad 10 000 Kč musí být projednány Ekonomickou radou

2) Proběhlé akce
a) Pouť - 22. ledna - účast nuncia mons. Jude Thadeuss Okolo
b) Návštěva O. bisk. V. Malého - neděle 5. 2.
c) Pomazání nemocných - 12. 2.
d) deskové hry s obyvateli Malejova - neděle odpoledne 12. 2.

3) Chystané akce
a) Farní ples - 18. 2.

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

Štolleovou
b) Mše sv. s kytarou - neděle 19.2.
c) Postní farní exercicie - nestihli jsme připravit

■ V postní době proběhne duchovní obnova 17. - 18. března
■ Uvažujeme o organizaci Sieversova semináře duchovní obnovy na

podzim
d) Noc kostelů - pátek 2. 6. 2023



■ Budeme se účastnit
■ Je potřeba ustanovit „Nockostelní“ výbor - úkol na PR v březnu

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

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

■ Termín 11. 6. 2023

4) Stavební akce
a) oprava zvonu - je v běhu

■ Zvon byl snesen a odvezen zvonařem Manouškem do Holandska
■ V současnosti je již zpět v Praze

b) Střecha - řeší se druh krytiny - předpoklad realizace 2024
c) Začátek stavby venkovní kuchyně (výkop základů, vyzdění pilíře, tesařina)

plánujeme na březen
d) Řešíme možnost celodenního otevření kostela

■ Marek W. zjišťuje cenové náklady a technické řešení elektronické
ochrany

5) Finance
a) regulace topení v Malejově - M. Wollner

■ Koupili jsme smart termostatické hlavice. Nastaví se na běh Malejova.

6) Body na příště
a) Natipovat termíny a náměty na farní dopoledne

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

Příští setkání PR - 22. 3. 2023

zapsal Jan Bartáček


