
Zápis ze setkání Pastorační rady farnosti Světlá nad Sázavou

Setkání Pastorační rady farnosti Světlá nad Sázavou proběhlo 5. 5. 2022.

Program:

1. Reflexe uplynulého období liturgického roku

např. 15. 4. – Služátecké pašijové hry; Svatý týden; Velikonoce apod.

2. Příprava pro následující období liturgického roku

5. 6. – slavnost Seslání DS

3. Změna času bohoslužeb v souvislosti s letním a zimním časem

4. Účelnost osvětlení interiéru kostela

Další připomínky a poznámky k návrhu osvětlení interiéru kostela.

5. Správa některých pozemků farnosti

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

7. Rok 2021 v ekonomice farnosti

8. Různé

ad 1. Členové PRF provedli reflexi 

 Svatého  týdne  –  radost  z možnosti  prožívat  společně  (po  2  letech  covidových
omezení), návaznost na přípravu (sobotní setkání nad texty), zajistit vhodné světlo na
sobotní vigilii pro lektory u ambonu, rozmanitost: čtené i zpívané pašije, hudba a zpěv

 Služátecké pašije – překvapení  z počtu účastníků,  ocenění  improvizované rytmické
sekce, zajistit výrobu klapaček na příští rok (V. Prášek)

 biřmování

ad 2.  Členové PRF navrhují ke slavnosti Seslání SD: 

 uspořádat tradiční pěší pouť ze Světlé k nezdínské studánce
 jako bezprostřední přípravu před slavností připravit a zrealizovat literárně-hudební

pásmo v sobotu 4. 6. (zkouška proběhne 19. 5. v 19 hodin)

ad 3. Členové PRF se na základě reakcí  členů farnosti domluvili,  že čas bohoslužeb se se
změnou letního a zimního času měnit nebude



ad 4. Členové PRF vzali na vědomí návrh nového osvětlení kostela a odhad úspor, které by
činily 5 – 10 tis. Kč za rok.

ad 5. PRF vzala na vědomí informace o pozemcích farnosti a o jednání s městem Světlá n. S. o
jejich možné využitelnosti tak, aby generovaly zisk.

ad 6. Členové PRF si potvrdili, 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 7. Členové PRF vzali na vědomí zprávu o ekonomické situaci farnosti, viz tabulka v příloze.
V této  souvislosti  připomínáme,  že  peníze  lze  farnosti  věnovat  ideálně  prostřednictvím
darovací smlouvy a částku si pak nechat odečíst ze základu daně.

ad 8. Různé:

 rekonstrukce  náměstí  –  probíhá  konzervace  soch,  které  stály  v prostoru  před
kostelem

 zároveň  v souvislosti  s rekonstrukcí  vyzýváme  k vzájemné  ohleduplnosti,  omezení
vyplývající ze stavby jsou náročné pro všechny

  

Příští setkání PRF bude 2. 6. 2022 v 19 hodin na faře.

Body k dalšímu projednávání:

Advent a betlémské světlo - provedení prosinec 2022

Studie osvětlení kostela

Opravy kostela a fary

Zajištění výroby klapaček a opravy velké kostelní hrkačky

Zapsala 5. 5. 2022 Radka Bouchalová 



Hospodaření ŘKF Světlá nad Sázavou v roce 2021
Nájemné 11.454
Sbírky a dary 221.033
Úroky 1.595
Náhrady škod 10.400
Celkem příjmy 244.482

Kancelář, ostatní režie 503 Archivní boxy
Knihy, časopisy 2.740 Noviny, časopisy, kalendáře
Bohoslužebné 8.902 Hostie, paškál, uhlí, kadidlo
Spotřeba el. energie 47.908
Spotřeba plynu 45.538
Vodné a stočné 3.969
Drobný majetek 6.000 Podstavec pod paškál
Daň z nemovitých věcí 344
Odpisy majetku 7.452 Budovy, ventilátor u varhan
Opravy 40.400 Oprava střechy
Dary 1.000 Příspěvek na účetnictví
Ostatní služby 3.287 Internet, poštovné, revize,bank. poplatky
Poskytuńuté příspěvky 12.609 Fond solidarity + dofinancování poklesu
Celkem výdaje 180.652

Výsledek hospodaření +63.830,- Kč 

Kostelní sbírky 143.033
Dary od FO a PO 78.000
účelové sbírky 56.633
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