
Zápis ze setkání Pastorační rady farnosti Světlá nad Sázavou

Setkání Pastorační rady farnosti Světlá nad Sázavou proběhlo 6. 10. 2022 na faře.

Program:

1. Reflexe uplynulého období liturgického roku

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

2. Příprava pro následující období liturgického roku

29. 10. – večer chval; 1. 11. – slavnost Všech svatých; 2. 11. – vzpomínka na všechny věrné zemřelé;
20. 11. – slavnost Krista Krále; 27. 11. – 1. adventní neděle

3. Návrh na výměnu oken na faře a projekt vytápění

 4. Advent a betlémské světlo https://www.betlemskesvetlo.cz/

 5. Různé

ad 1. Členové PRF provedli reflexi farního dne: setkali se s pozitivními ohlasy a navrhují ho
v příštím  roce  zorganizovat  znovu  v dřívějším  termínu  9.  9  2023  a  a  svátek  posvěcení
místního kostela slavit již následující neděli.

ad  2.   Během  října  se  chystá:  na  neděli  23.  října  štrúdlování  v rámci  Misijní  neděle  (I.
Kovandová),  na sobotu 29.  října večer chval  (M. Zdražilová)  a od 28. do 30.  října víkend
mládeže a dětí v Číhošti (I. Kovandová).

ad 3. PRF vzala na vědomí cenovou nabídku na výměnu oken na faře: cena samotných oken
v plastu by činila 490 tis. Kč, dřevěná okna by vyšla na 800 tis. Kč. Předpokládáme, že okna
bychom odstranili  brigádnicky,  úpravy  po instalaci  nových by stály  odhadem 100 tis.  Kč.
Zvažujeme možnost výměny na etapy a zároveň zjišťujeme možnosti dotací i ve spojení se
změnou vytápění fary.

ad 4. PRF by ráda zpřístupnila kostel během adventu, pokud bude ve městě probíhat nějaký
adventní  program, což zatím vzhledem ke stavu náměstí není jasné.  Betlémské světlo by
mohlo být v kostele k dispozici pro veřejnost 23. – 25. 12. v odpoledních hodinách, pokud se
nám podaří domluvit dobrovolníky k otevřenému kostelu. Na 27. 12. je plánován Živý betlém
a koncert skupiny Na Prášky. (P. Jäger, J. Prášek) 

ad 5. 

 PRF souhlasí s objednáním velikonočních paškálků pro lidi, a to ve stejném počtu jako
vloni (40 ks)

 PRF  navrhuje  využít  příští  farní  den  také  jako  příležitost  poblahopřát  farníkům
k významným životním jubileím

https://www.betlemskesvetlo.cz/


 PRF vzala na vědomí, že v kostele proběhla výměna některých žárovek za LED světla,
další změny by neměly ekonomický efekt

 PRF podpořila návrh na program adventní duchovní obnovy s P. Josefem Michalčíkem
 PRF souhlasila s nákupem nové tiskárny pro potřeby farnosti

  

Příští setkání PRF bude 3. 11. 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 6. 10. 2022 Radka Bouchalová 


