
Zápis ze setkání Pastorační rady farnosti Světlá nad Sázavou

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

Program:

1. Reflexe uplynulého období liturgického roku

např. 26. 2. – Jonáš; 2. 3. – Popeleční středa

 2. Příprava pro následující období liturgického roku

5. 3. – postní obnova; 5. 3. ≈ 9. 4. – prorocká čtení velikonoční vigilie; 15. 4. – Služátecké pašije;
příprava paškálu a svic; Svatý týden, pašije, Velikonoce apod.

3. Účelnost osvětlení interiéru kostela

Firma atelier světelné techniky (astatelier.cz) připravila pár poznámek k zlepšení světelných vlastností
osvětlení interiéru kostela. 

4. Noc kostelů (10. 6. 2022) 

Mezinárodní projekt NK má jasně definované Cíle a Teze (www.nockostelu.cz/informace/cile/). Pokud
farnost  má  o  něco  podobného  zájem,  víme  o  někom  kdo  si  přípravu  a  uskutečnění  vezme  na
zodpovědnost? 

5. Různé 

a) Diskuze o možné pomoci obyvatelům Ukrajiny ze strany farnosti

b) Kaple sv. Jana Nepomuckého ve Světlé nad Sázavou

ad 1. Členové PRF provedli reflexi setkání nad texty o proroku Jonášovi a domluvili se na
pokračování v tématu, v blízké době by se jednalo o pouť do Golčova Jeníkova, kde v kostele
visí kost z velryby grónské, 7. května 2022.

ad 2.  Členové PRF řešili konkrétní kroky k přípravě na Velikonoce a domluvili: 

příprava na slavení velikonoční vigilie – společné čtení textů a rozhovory nad nimi, 6 setkání
o sobotách během čtyřicetidenní přípravy na Velikonoce v 18 hodin (Jäger)

hraní  pašijového příběhu – realizovalo by se na Velký pátek ve Služátkách U Křížku v 18
hodin, 1. organizační schůzka proběhne ve čtvrtek 10. 3. v 19 hodina na faře, všichni zájemci
jsou srdečně zváni (Bouchal)

zdobení svíček pro velikonoční vigilii (malých paškálů) – dílna zdobení voskem se bude konat
ve čtvrtek 17. 3. v 18 hodin, všichni zájemci jsou srdečně zváni (Bouchalová, Kovandová)



ad 3. Členové PRF vzali na vědomí informace z návrhu nového osvětlení kostela. 

ad 4. Členové PRF se seznámili s cíli projektu Noc kostelů. Rozhodli se s nimi seznámit farníky
(plakát v chodbičce). Pokud bude mít někdo nějaký nápad a chuť k jeho realizaci, bude vítán.

ad 5. Různé:

a) Členové  PRF  se  dohodli,  že  farnost  může  nabídnout jako  konkrétní  pomoc  příchozím
z Ukrajiny:

pomoc s integrací (vyřizování dokumentů…)

pomoc těm, kteří mají k dispozici ubytování pro příchozí z Ukrajiny, ale nevědí přesně, jak
svoji nabídku k nim dostat

b) Členové PRF projednali zprávu zástupce vlastníků bytových jednotek v blízkosti kaple sv.
Jana Nepomuckého ve Světlé n. S., jejímž vlastníkem je místní farnost. Podle sdělení stavba
chátrá  a  ohrožuje  kolemjdoucí.  Skutečný  stavební  stav  kaple  bude  posouzen  a  případný
havarijní stav napraven (Prášek V., Jäger)

  

Příští setkání PRF bude 7. 4. 2022 v 19 hodin na faře.

Body k dalšímu projednávání:

Advent a betlémské světlo - provedení prosinec 2022

Příprava a služátecké pašije – 1. schůzka 10. 3. 2022, provedení 15. 4. 2022

Příprava paškálu a svic – 17. 3. 2022 

Studie osvětlení kostela

Noc kostelů - provedení 10. 6. 2022

Zapsala 3. 3. 2022 Radka Bouchalová 


