Setkání pastorační rady, sekce - pořádání akcí pro děti
ve středu 12. 10. 2016
PŘÍTOMNÍ:
P. Radek Sedlák, předseda
Mauksová Miroslava
(akce v Troubkách: konec a začátek školního roku, roráty v Troubkách,
farní odpoledne)
Herzogová Kateřina
(akce v Henčlově: svatomartinský průvod, roráty v Henčlově)
Fojtíková Marcela
Rybková Marta
(hodové pohoštění v neděli v Henčlově, kostelnice kaple)
(vánoční scénka, letní tábor)
Ida Ticháčková - omluvena
(velikonoční beran, farní odpoledne, táboráky na začátku a konci prázdnin,
vaření na táboře)
Netopilová Michaela
(schola - nečlen pastorační rady)
Lukáš Fogelton
(ministranti -nečlen pastorační rady)
Monika Gregovská
(nečlen pastorační rady; pro svatomartinský průvod a dětskou zábavu)
Lenka Petrovská
(nečlen pastorační rady; pro svatomartinský průvod a dětskou zábavu)

PROGRAM:
1. seznámení s tím, co kdo ve farnosti dělá a jaké má požadavky na
faráře
- klávesy do kaple (K. Herzogová)
- fousy pro Mikuláše (M. Gragovská)
- více pomocníků na tábor (M. Fojtíková)
- každý nechť zajistí z uvedeného, co může, kromě varhan (o. Radek)
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2. plánování akcí pro děti:
Misijní neděle a podpora růžence v říjnu:
domluven růženec rodin; M. Fojtíková zajistí barevné svíce a mapy
kontinentů; rodiny si mezi sebou rozdělí desátky růžence, rodiče se modlí
s dětmi, představí krátce kontinenet za který se bude modlit, mapku
kontinentu položí před sochu Panny Marie a zapálí na kontinentu svíci.

Dušičky a podpora misijního nasazení dětí:
Otec arcibiskup nechal vytisknout kartičky k dušičkám s obrázkem a
modlitbou. Děti budou v čase, kdy lidé chodí na hřbitov nabízet „dárek otce
biskupa“.

Hody Henčlov:
Petrovští zajistí koně od Krejčířů i s jezdcem, který přijede ke kapli pro děti.
O. Radek zajistí slovo v kapli pro děti a bude uvádět zábavu pro rodiny na
sokolovně. Herzogovi zajistí sokolovnu, rozdají jednotlivá stanoviště
farníkům, občerstvení a spolupráci s hasiči (Martin Jemelka – diskžokej)
i maminkami. V šenku bude Marek Herzoga a Petr Petrovský.
Rodina paní Marty Rybkové zajistí občerstvení v neděli pro poutníky.
Rodina Fogeltonova zajistí nachystání kaple a ministerku.

Pletení adventních věnců a pečení perníčků na vánoční dárky:
pátek 25. listopadu; kuchyni včetně v kulturním domě těsta a pečení
zajišťuje Anežka Smolková; domlouvá o. Radek. Věnce zajišťuje Lída
Kořínková, bude jí k ruce Eliška Roubalová, domlouvá o. Radek. Plakátky
zajišťuje o. Radek.

Adventní koncert a žehnání věnců:
zajišťuje o. Radek (domluven varhaník Baďura se zpěvačkami); sobota 26.
listopadu v 16 hod.
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Roráty:
Pro děti každé úterý a čtvrtek. Zajištění snídaně – nedomluveno!

Adventní snažení pro rodiny:
O. Radek zajistí časopis Duhu, kde jsou aktivity na advent do každé rodiny.

Svatý Mikuláš:
V neděli 4.12. v 15 hod. Zajistí Mirka Mauksová a Monika Gregovská.
Otec Radek program (promítání o sv. Mikuláši, poté kreslení vánoční
pohlednice a zdobení perníčků pro staré a nemocné, kteří budou navštíveni
na sv. Štěpána).

Zdobení betléma:
Pátek 23. prosince. Ráno v 8.30 mše, snídaně pro děti, poté zdobení betléma
(paní Borková si vezme k ruce některé z dětí na betlém), zbytek program
na faře (otec Radek; upřesnit a sehnat spolupracovníky, oběd dětem?)

Vánoční scénka:
24. prosince v 15 hod. Nácvik a provedení Marcela Fojtíková.

Svatý Štěpán:
Koledování po nemocných s dětmi (hudební nástroje, dárečky z adventní a
mikulášské dílny); zajišťuje o. Radek

Tři králová sbírka:
Sobota 7. ledna. Je navržena k vedení Terezka Burianová, doposud Marcela
Roubalová, změnu provede o. Radek.

DALŠÍ SETKÁNÍ SEKCE PRO DĚTI:
11. ledna 2017; na programu: prožití postní doby v rodinách, křížová cesta rodin,
hodina v Božím hrobu rodin, májové, konec školního roku, tábor)
Zapsáno dne 12.10. 2016
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Podpisy zúčastněných:
Mauksová Miroslava
Herzogová Kateřina
Fojtíková Marcela
Rybková Marta
Ida Ticháčková
Netopilová Michaela
Lukáš Fogelton
Monika Gregovská
Lenka Petrovská

………………………
…………………………
...………………………
.………………………
- omluvena
……………………….
.……………………...
………………………….
…………………………….
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