ZÁPIS Z FARNÍ RADY
Datum:

23.6.2019

Přítomni:
P.Pavel Glogar, P.Libor Všetula, s.Eva Liškutinová, Monika a Radim Bínovi, Milena Alday Delgado, Eva
Kyjovská, Marie Ryšavá, Jan Šlachta, Ondřej Zukal
Program:
•
•

Úvodní modlitba, požehnání
Informace Otce Pavla o oslavách 80ti let od příchodu salesiánů k nám během příštího roku
(zahájení 8.12., ukončení na den 25.výročí kostela v květnu), výzva ke spolupráci farní rady
• Přečtení a řešení otázek ze vzkazového boxu:
➢ Pořad bohoslužeb během prázdnin nemůže být již změněn kvůli prázdninovému
programu kněží (mše sv.na táborech apod.), na příští rok bude změna zvážena
➢ Zvažuje se posun nedělních mší sv. v 9 a 10.30 hod. na 9.30 a 11 hod. Důvodem je
nácvik schol, účast rodin s dětmi a možnost směřovat slavnosti na hlavní mši sv. Pokud
bude posun ustanoven, bude ohlašován od začátku srpna
➢ Bylo projednáno větší množství stížností na nepřiměřenou rychlost a způsob
doprovázení při bohoslužbách, vedoucí kůru a varhaníci obdrží instrukce od Otce Pavla
➢ O dohled nad dětmi při mších sv. prosíme rodiče, je ale žádoucí zapojovat děti do
liturgie, při dětských mších není možné zajistit proto úplný klid. Nebude zřízen ani
dětský koutek, kostel je místo setkání s Pánem
➢ Májové pobožnosti a křížové cesty budou vést i nadále laici, jejich zapojování je velmi
vítáno, kněží při pobožnostech zpovídají
➢ Ostatní jednorázové vzkazy byly projednány, farní rada byla vyzvána k podpoře
farnosti, zájmu o nově příchozí, byly přijaty a projednány připomínky k přípravě na
svátosti (1.sv.přijímání, svátost biřmování)
• Další projednávané otázky:
➢ Zlepšení a revize ozvučení kostela, zejména v místnosti pod kůrem
➢ Možnost promítání textů na zeď nebo na plátno
Tyto otázky zůstávají v řešení, budou technicky prověřeny a projednány na příštím setkání.
Závěry:
✓ Nově zvolená farní rada děkuje farníkům za důvěru i za vzkazy
✓ Úkoly k výše uvedenému si členové farní rady rozdělili
✓ 3 týdny před termínem dalšího setkání farní rady bude umístěn do kostela opět vzkazový box

Příští setkání farní rady:

8.září 2019
Zapsala: Marie Ryšavá

