Pastorační a ekonomická rada 7.1.2011
1) přítomní:
Za pastorační radu: P. Radek Sedlák, Leskovjan Josef, Burian Jiří, Rybková
Marta, Zbožínek Zdeněk, Roubalová Marcela, Ticháček Vojtěch,
Hosté: Fogelton Pavel- akolyta, Kubita František - kostelník
Za ekonomickou radu: Brázda Radek, Pavlica Jiří, Zbožínková Jana
2) rok křtu – nastíněna tříletá příprava na oslavy výročí 1150 let od příchodu
svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje
Každý zúčastněný se mohl vyjádřit k otázce pana faráře, jak bychom viděli
možnost podpory identity pokřtěných, kteří se nacházejí mimo pravidelné
nedělní bohoslužebné shromáždění:
- pozvání k bohoslužbám, které jsou vrcholem duchovního života, se zdálo všem
nevhodné, spíše jsme hledali pozvat je k „úpatí onoho vrcholu“, i když je pro
hasiče ve farnosti sloužena mše, stejně tak se rýsuje mše pro myslivce po
nedávném rozhovoru s nimi a také zahrádkáři byli tento rok pozváni, aby se
podíleli na přípravě mše na poděkování za úrodu, což oboje přijali.
Navrhované aktivity (evangelizace, nové evangelizace):
- chodit dům od domu a zvát k rozhovoru o víře
- zaslat všem v obci pokřtěným pozvánku k setkání na farní odpoledne
- jít do školy a oslovovat děti během různých tematických celků v rámci
školního vzdělávání
- pokračovat v aktivitách obnovování různých folklórně-náboženských tradic
(tříkrálová sbírka, velikonoční hrkání, svatoštěpánské koledování starým lidem)
- různé koncerty či představení v kostele
- oslovit i další spolky v obci na spolupodílení se při tvoření programu farního
odpoledne (pozvat školu i školku s nějakým představením, pozvat ochotníky ke
krátkému představení)
3) opravy v kostele – seznámení pastorační rady s detaily postupu oprav lavic
včetně finanční rozvahy investic v roce 2011

- doporučeno dále nechat vypracovat ocenění a předběžný projekt
elektroinstalace v kostele včetně lepšího osvětlení a zvážit ekonomiku provozu
případného topení v lavicích
-dále navrženo nechat spočítat ekonomicky výhodnější odběry el. energie a i zde
ušetřit
- farní rada (pastorační i ekonomická) se domluvila na tom, že až bude tento
projekt zpracován, sejdou se obě rady k projednání dalších investic
- také se projednávalo vzdálenější financování dalších oprav kostela, jak
interiéru, tak i pláště kostela včetně střechy, rada byla seznámena s pokusy o pro
nás nedosažitelných dotačních programů MAS a ROP podle pí. Bc.
Dokoupilové, managera MAS Střední Haná.

