
Zápis ze setkání Pastorační rady farnosti Světlá nad Sázavou

Setkání Pastorační rady farnosti Světlá nad Sázavou proběhlo 8. září 2022 na faře.

Program:

1. Reflexe uplynulého období liturgického roku

4. 6. – literárně-hudební vigilie; 5. 6. – slavnost Seslání DS, Nezdín; 10. 6. – Noc kostelů; 11. 6.
– večer deskových her pro malé i velké; 27. 8. – pouť do Petrkova

2. Příprava pro následující období liturgického roku

25. 9. – pouť; 1. 10. – farní den; 2. 10. – posvícení

3. Energie

změna dodavatele el. energie a plynu

4. Návrh na výměnu oken na faře a projekt vytápění

5. Advent a betlémské světlo

6. Různé

ad 1. Členové PRF provedli reflexi 

 literárně-hudební vigilie
 slavnost Seslání DS u nezdínské studánky
 Noci kostelů
 večera deskových her
 poutě do Petrkova

ad 2.  Členové PRF potvrzují konání farního dne v sobotu 1. 10. v zahradě ZŠ Komenského, na
programu bude především ohlédnutí za minulým rokem ve farnosti.

ad 3. PRF vzala na vědomí, že od 1. 9. 2022 farnost musela změnit dodavatele elektrické
energie  (E.ON).  Výše  měsíčních  záloh  se  zvedly  z  3  200  Kč  na  6  500  Kč.  Smlouva  se
současným dodavatelem plynu platí do prosince tohoto roku.

ad 4. 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)

ad  5.  Členové  PRF  navrhují,  aby  plánovaný  program  farnosti  během  adventu  (Mikuláš,
setkání u adventního věnce) a možnost odnést si  z kostela betlémské světlo byly součástí
programu Kytice (P. Jäger)



ad 6. 

 Na webových stránkách farnosti nově nejdete e-mailové kontakty na členy PRF.
 Sbírky peněz v kostele – účelové sbírky v kostele (např. na církevní školství) zahrnují

jenom peníze vybrané do košíčků během mše sv., peníze z pevných pokladniček jsou
využívány  pro  potřeby  farnosti.  Připomínáme možnost  darovat  peníze  darovacími
smlouvami, takto získané prostředky také zůstávají farnosti.

  

Příští setkání PRF bude 6. 10. 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 8. 9. 2022 Radka Bouchalová 


