
Zápis ze setkání Pastorační rady farnosti Světlá nad Sázavou

Setkání Pastorační rady farnosti Světlá nad Sázavou proběhlo 3. 2. 2022.

Program:

1. Reflexe uplynulého období liturgického roku

 krátké reflexe adventní doby, Vánoc, vánoční doby (společné prožívání a slavení ve farnosti;

naplněná očekávání, apod.) 

2. Příprava pro následující období liturgického roku

 podle kalendáře nás ve střednědobém měřítku čekají Velikonoce a v dohledné době příprava

na ně 

3. Oprava střechy kostela, I. etapa 

v  nejbližších  dnech  bude  podána  žádost  o  příspěvek  na  I.  etapu  opravy  střechy  nad

presbytářem 

4. Různé

ad 1. Členové PRF byli spokojení s návratem k praxi jedné nedělní mše společné pro celou

farnost,  což  umožnilo  společné  slavení  Vánoc.  Dále  ocenili  setkání  u  adventního  věnce,

vánoční koncerty, ztvárnění betlémského příběhu a organizaci tříkrálové sbírky. Pro příští rok

plánujeme  v době  adventu  zajistit  služby  k zpřístupnění  kostela  a  připravit  pečování  o

Betlémské světlo a nabídnout ho i prostřednictvím Kytice veřejnosti.

ad 2.  Členové PRF prodiskutovali očekávání, která mají od Velikonoc, a domluvili: 

v sobotu  26.  2.  v 18:00  společné  čtení  z proroka  Jonáše  a  rozhovory  nad  ním  (Jäger,

Kovandová)

příprava na slavení velikonoční vigilie – společné čtení textů a rozhovory nad nimi, 6 setkání

o sobotách během čtyřicetidenní přípravy na Velikonoce v 18:00 hodin (Jäger)

hraní pašijového příběhu – realizovalo by se na Velký pátek ve Služátkách U Křížku, potřeba

několika přípravných setkání (Bouchal)

duchovní obnova dle návrhu pana Michalčíka – páteční mše a sobotní promluva – termín a

podrobnější program bude upřesněn (Michalčík)

ad 3. Členové PRF vzali na vědomí informace ohledně opravy střechy – v jednání je 1. etapa

opravy  střechy  nad  presbytářem,  byla  podána  žádost  o  příspěvek  Kraje  Vysočina

(předpokládané náklady – 1. etapa 700 tisíc korun, celkem 2,5 milionu korun).



ad 4. Různé: 

Členové PRF projednali  na podnět  P.  Jägera  očekávání,  účelnost a funkčnost  současného

osvětlení interiéru kostela. Pověřili P. Jägera zadáním vypracování studie.

Členové PRF projednali návrh p. Michalčíka na návrat svěcené vody ke vstupu do kostela –

rozhodnutí biskupa o zákazu stále trvá, proto ho budeme respektovat.

Členové PRF projednali  návrh p.  Michalčíka zapojit  náš  kostel  do projektu Noc kostelů –

jednání jsme odložili, je třeba prostudovat podmínky akce.                  

Příští setkání PRF bude 3. 3. 2022 v 19 hodin na faře.

Body k dalšímu projednávání:

Advent a betlémské světlo - provedení prosinec 2022

Příprava a služátecké pašije - provedení 15. 4. 2022

Studie osvětlení kostela

Noc kostelů - provedení 10. 6. 2022

Zapsala 3. 2. 2022 Radka Bouchalová 


