ZÁPIS Z FARNÍ RADY
8.září 2019

Datum:
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
Projednávala se příprava a plán programu oslav 80ti let od příchodu salesiánů do Žabovřesk
dne 8.12. Program bude včas zveřejněn a ohlášen.
Prošly se úkoly z minulého setkání farní rady a řešily se zejména návrhy projektů pro zapojení
nových farníků, hudební a varhanní sekce, tato témata budou dále zpracovávána a řešena.
Přečtení a řešení otázek ze vzkazového boxu:
 Ozvučení v místnosti pod kůrem. Revize byla provedena, bylo dohodnuto nové
přezkoušení a zvažuje se přidání jednoho reproduktoru na druhou stranu.
 Adorační tiché místo nelze zajistit, musel by zůstat otevřený kostel, což
z bezpečnostních důvodů zatím není možné.
 Zpovídání o 1.pátcích je zajištěno vždy 2 kněžími, pokud je to možné.
 Opět byl připomínkován způsob hraní na varhany, bylo zaznamenáno mírné zlepšení,
ale i nové problémy, vše průběžně řeší pan farář P. Pavel Glogar.
 Klid při mších svatých nelze striktně nařídit, na mši sv.pro rodiny s dětmi se nedá úplně
zajistit. Prosíme o shovívavost, vzájemný respekt, ale zároveň i o dohled rodičů nad
svými dětmi. Na ostatních mších svatých je klid přiměřený. Záleží na každém farníkovi,
jak ke mši svaté přistoupí.
 Ostatní jednorázové vzkazy byly projednány (program noci kostelů, reakce na posunutí
mší sv. v neděli, nabídka pro děti od 3 do 10 let, farní kavárna, pouť na Křemešník)
Dohoda témat na příště: promítání textů na zeď nebo na plátno v kostele, rozpočet, termíny.

Závěry:
 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:

3.listopadu 2019

Zapsala: Marie Ryšavá

