ZÁPIS Z FARNÍ RADY
8. března 2020

Datum:

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

•

•

Úvodní modlitba
Přečtení a řešení otázek ze vzkazového boxu:
Ø Ocenění zpěvu při mši sv.v 9.30 hod. a zlepšení hry na varhany v kostele. Mnohokrát
děkujeme!
Ø Prosba o promítání či dostupnost textů písní. Tato záležitost je stále v řešení, první
nabídka byla finančně nedostupná, našla se ekonomičtější varianta, která se
prověřuje.
Ø Prosba o instrukce farníkům s ohledem na infekci COVID-19. Prosíme farníky o
zachovávání všech dostupných doporučení vlády a hygienických stanic, informace pro
farnost budou zveřejněny v ohláškách. Obecně platí, že pokud je někdo nemocen,
NENÍ POVINEN se zúčastnit mše svaté ani v neděli.
Ø Nepoškozovat zařízení ve velkém sále v době farní kavárny, kdy děti využívají zařízení
sálu ke hrám a hrozí tak poškození vybavení sálu (vozíků židlí, závěsů, pomůcek
v kontejnerech pod pódiem, kam padají zbytky jídla a pití apod.). Prosíme rodiče, aby
hlídali v tomto smyslu své děti, instrukce budou v sále vyvěšeny.
Ostatní témata:
ü Byl naplánován program výročního farního dne, který bude probíhat dne 23.května
a začne v 10.30 hod. mší svatou spojenou s biřmováním dospělých
ü Byly dohodnuty pravidla a určeny kontakty pro předávání ostatků rodičů
Martinových od sv.Terezie z Lisieux, tyto informace budou ohlášeny a zveřejněny
ü Projednávalo se financování farnosti, farníci budou informování o nákladech na
farníka a souvisejících záležitostech
ü Bylo dohodnuto zveřejnění všech aktivit farnosti s cílem nabídnout zájemcům či
nově příchozím možnost zapojit se
ü Bylo diskutováno o nejbližších farních akcích: Pouť na Křemešník dne 28.3., mše sv.s
pomazáním nemocných dne 21.3. a postní duchovní obnova dne 4.4.
Dohoda témat na příště:
v Dořešit technicky i finančně nabídku na promítání textů v kostele, zveřejnit aktivity
ve farnosti, seznámit farníky s financováním, předáváním ostatků a všemi aktuálními
informacemi, připravit farní den a noc kostelů.

Závěry:
ü Farní rada děkuje všem farníkům za důvěru, vzkazy i aktivitu a očekává další podněty
ü Členové farní rady si rozdělili úkoly vyplývající z jednání
ü Před termínem dalšího setkání farní rady bude umístěn do kostela opět vzkazový box
Příští setkání farní rady:

19.dubna 2020
Zapsala: Marie Ryšavá

