ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY
07/09/2022
přítomní: otec Jeroným, J. Bartáček, T. Fabian, P. Wollner, R. Doksanský, M. Wollner

1) Proběhlé akce
a) 1. sv. přijímání
■ vše proběhlo v pořádku
b) Cyklopouť
■ Pro příště více zdůraznit bezpečnost
c) Tábor
■ Je třeba popovídat si s Kubou, jestli můžeme za PR nějak podpořit
■ Marek předá starost o spolek Malejov další generaci (Vojta Knotek, Jakub
Rezek) - Marek připraví podklady na příští PR.
d) Schůzka vedoucích společenství
■ Výstupy v zápisu ze setkání
2) Chystané akce
a) Veletrh společenství
b) Kurzy Alfa
■ Připravuje Jirka Vermach
■ začátek během října (6. 10)
■ bylo by dobře explicitně pozvat farníky
c) Drakiáda - 9. 10.
■ Organizuje Fellowship
d) Červená středa - 23.11.2022
■ komunikujeme s MÚ ohledně nasvětlení - technicky Robert
■ přidružený program? - modlitební…
■ Petr W. vytvoří mapu míst pronásledování křesťanů
■ 20. listopadu - Farní dopoledne na téma pronásledování křesťanů
e) Soustředění sboru
■ 11. - 13. listopadu
3) Stavební akce
a) Čekáme na závazné stanovisko k opravě zvonu (vývoz do Holandska)
b) Proběhla sanace zdi v části kostela - ochrana proti suchu
4) Finance
a) Měsíční zálohy se zvedly z 1 400 Kč na 4 000 Kč měsíčně
■ veškeré osvětlení vyměněno za LED

b) Je třeba zrevidovat možnosti energetických úspor
■ sluneční kolektory, fotovoltaika, tepelné čerpadlo…
■ Budeme shánět odborníka na audit (?)
5) Malejov - pomoc Ukrajině
a) V Malejově stále bydlí 2 rodiny
b) budeme žádat o kompenzace na ubytování Ukrajinských uprchlíků (bude
částečně kompenzovat energetické náklady)
c) Měli bychom zintenzivnit mezilidský kontakt
6) Podněty farníků
a) Optimalizovat časový rozvrh prázdninových akcí
b) Vytvořit veřejný kalendář, který bude viset např. v kostele
■ Zajistí Marek W.
c) Společenství mladých nabízí pomoc s farními chválami popř. hudba při mších
d) Přijímání pod obojí způsobou - Jeroným vytipuje vhodné příležitosti
e) Zkusíme zajistit účast nuncia mons. Okolo na farním dopoledni o pouti (22.
ledna) - Petr Wollner/p. Jeroným
7) Body na příště
a) Reflexe Setkání vedoucích společenství
b) Celofarní pouť - jaro (Marek W., Robert D.)
c) Zapojení lidí, kteří nabídli své služby v dotazníku
d) Natipovat termíny a náměty na farní dopoledne
Úkoly
●
●
●
●
●
●

Marek W. připraví podklady pro předání spolku Malejov
Marek W. připraví kalendář (½ roku) pro vytištění do kostela
Petr W. vytvoří mapu míst pronásledování křesťanů
Robert D. - technická příprava Červené středy
Jeroným zajistí přednášejícího na farní dopoledne před Červenou středou
Fellowship - Organizace Drakiády

Příští setkání PR - 12. 10.
zapsal Jan Bartáček

