
Zápis ze setkání Pastorační rady farnosti Světlá nad Sázavou

Setkání Pastorační rady farnosti Světlá nad Sázavou proběhlo 7. 4. 2022.

Program:

1. Reflexe uplynulého období liturgického roku

např. 5. 3. – postní obnova; 5. 3. ≈ 9. 4. – prorocká čtení, velikonoční vigilie; příprava
paškálu a svící; změna letního a zimního času

2. Příprava pro následující období liturgického roku

15. 4. – Služátecké pašije; Svatý týden, pašije, Velikonoce apod.

3. Účelnost osvětlení interiéru kostela

Další připomínky a poznámky k návrhu osvětlení interiéru kostela.

4. Technický stav kaple sv. Jana Nepomuckého

5. Pouť do Golčova Jeníkova (7. 5. 2022)

6. 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?

7. Různé

Přípravy na obnovu krytiny presbytáře; rekonstrukce náměstí

ad 1. Členové PRF provedli reflexi 

 postní duchovní obnovy (5. 3. 2022)
 setkání nad prorockými texty o sobotách během období přípravy na Velikonoce (6

setkání po 1, 5 h) a pro příští rok navrhují podobný formát s novým tématem (např.
obřady velikonočního tridua

 přípravy paškálu a svící – dílna zdobení svící proběhla ke spokojenosti zúčastněných,
během 2 hodin bylo ozdobeno 40 svící

PRF  navrhuje  v souvislosti  se  změnou  zimního  a  letního  času  neměnit  čas  konání
bohoslužeb, to znamená zachovat celý rok začátek mše sv. v 18 hodin. Prosíme především ty,
kteří bohoslužby ve všední den navštěvují, aby se k tomuto návrhu během následujících 14
dnů vyjádřili, tedy řekli svůj názor členovi PRF. (členové PRF)



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

pašije  během  bohoslužeb  –  na  Květnou  neděli  připravíme  pašije  čtené,  na  Velký  pátek
zpívané

hraní  pašijového příběhu – proběhne na Velký pátek ve  Služátkách U Křížku v 18 hodin,
poslední zkouška bude v úterý 12. 4. v 17 hodin přímo ve Služátkách, každý, kdo by se chtěl
přidat, je zván (Bouchal)

ad 3. Členové PRF vzali  na vědomí doplnění návrhu nového osvětlení kostela, doporučují
dokončit návrh a propočítat možné úspory energie, které by realizace přinesla. (V. Prášek)

ad  4.  Členové  PRF  vzali  na  vědomí  zprávu  V.  Práška  o  technickém  stavu  kaple  J.
Nepomuckého a navrhují opravit kapli tak, aby nebyla v havarijním stavu. (V. Prášek)

ad 5. Členové PRF se domluvili, že pouť do Golčova Jeníkova proběhne v sobotu 7. 5. 2022,
vycházet budeme v 9:45 z Leštiny u Světlé odjezd vlaku v 9:19 ze světelského nádraží, cesta
bude dlouhá necelých 15 km, mše sv. začne ve 14 hodin v kostele s. Františka serafínského. 

ad 6. Členové PRF vzali na vědomí, že ve farnosti proběhne program k Noci kostelů, který
organizuje p. Roženská, děkujeme.

ad 7. Různé:

 přípravy na obnovu krytiny presbytáře – stále probíhá úřední část projektu
 rekonstrukce  náměstí  –  probíhá  konzervace  soch,  které  stály  v prostoru  před

kostelem
 určení priorit oprav objektů farnosti – členové PRF požádají o zprávu o ekonomickém

stavu  farnosti,  kromě  oprav  kostela  chtějí  jednat  o  opravě  prostor  k bydlení
administrátora farnosti a společenských místností fary

  

Příští setkání PRF bude 5. 5. 2022 v 19 hodin na faře.

Body k dalšímu projednávání:

Advent a betlémské světlo - provedení prosinec 2022

Příprava a služátecké pašije – poslední zkouška 12. 4.,  provedení 15. 4. 2022

Studie osvětlení kostela

Noc kostelů - provedení 10. 6. 2022

Opravy kostela a fary

Zapsala 7. 4. 2022 Radka Bouchalová 


