
Zápis ze setkání Pastorační rady farnosti Světlá nad Sázavou

Setkání Pastorační rady farnosti Světlá nad Sázavou proběhlo 4. 6. 2022.

Program:

1. Reflexe uplynulého období liturgického roku

např. 7. 5. – pouť do Golčova Jeníkova

2. Příprava pro následující období liturgického roku

4. 6. – literárně-hudební vigilie; 5. 6. – slavnost Seslání DS, 

Nezdín; 25. 9. – pouť; 2. 10. – posvícení

3. Možnosti úspory energií

Další diskuze k osvětlení interiéru kostela, vytápění.

4. Neposkytnuté krajské dotace na opravu střechy kostela

https://samosprava.kr-vysocina.cz/usneseni/detail/0177-03-2022-ZK

5. Různé

ad 1. Členové PRF provedli reflexi 

 poutě do Golčova Jeníkova – v květnu do lorety
 synodního setkávání: proběhlo 15 setkání a 15. bylo poslední, probírala se 3 témata

(Naslouchání,  Slavení,  Autorita  a  spoluúčast),   účastníci  si  odnášejí  především
zkušenosti s diskusí 

 májové pobožnosti

ad 2.  Členové PRF potvrzují ke slavnosti Seslání SD: 

 uspořádání tradiční pěší pouti ze Světlé k nezdínské studánce
 literárně-hudební pásmo v sobotu 4. 6. ve 20 hodin (od 19 hodin zkouška)

Noc kostelů: proběhne v pátek 10. 6. v 18 hodin v kostele.

A k pouti a posvícení navrhuje PRF spolu se skupinou ze synodních setkávání zorganizovat
farní den v sobotu 1. 10., zároveň uvítáme každou další pomoc, setkání organizátorů bude
v pondělí 13. června v 19 hodin na faře. (R. Bouchalová)

ad 3.  S  ohledem na naléhavější  potřebu stavebních úprav a energetických úspor na faře
nebude osvětlení kostela v dohledné době prioritou.

Členové PRF navrhují rekonstrukci ústředního topení a výměnu oken v budově fary: prvními
kroky bude zjistit možnosti dotací, zajistit návrh oken a projekt vytápění. (V. Prášek) 



S ohledem  na  potřebu  úspor  elektrické  energie  a  dlouhodobě nevyhovujícího  stavu
akumulaček v kostele se PRF domluvila na jejich odstranění.

ad 4. Členové PRF vzali na vědomí, že Kraj Vysočina neposkytl dotaci na plánovanou opravu
střechy presbytáře, oprava střechy presbytáře se tedy pro tento rok odkládá.

ad 5. Různé

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

  

Příští setkání PRF bude 8. 9. 2022 v 19 hodin na faře.

Body k dalšímu projednávání:

Advent a betlémské světlo - provedení prosinec 2022

Opravy kostela a fary

Zajištění výroby klapaček a opravy velké kostelní hrkačky

Zapsala 4. 6. 2022 Radka Bouchalová 


