
Zápis ze setkání Pastorační rady farnosti Světlá nad Sázavou

Setkání Pastorační rady farnosti Světlá nad Sázavou proběhlo 3. 11. 2022 na faře.

Program:

1. Reflexe uplynulého období liturgického roku

např. 23. 10. – misijní štrúdlování; 28.–30. 10. – víkend mládeže a dětí v Číhošti; 1. 11. –
slavnost Všech svatých; 2. 11. – vzpomínka na všechny věrné zemřelé

2. Příprava pro následující období liturgického roku

6. 11. – večer chval; 20. 11. – slavnost Krista Krále; 27. 11. – 1. adventní neděle; 10. 12. –
adventní vigilie

3. Návrh na výměnu oken na faře a projekt vytápění

 4. Advent a betlémské světlo

otevření kostela o nedělích, adventní vigilie (10. 12.), otevření kostela s betlémským světlem
https://www.betlemskesvetlo.cz/ https://www.betlemskesvetlo.cz/

 5. Různé

ad 1. Členové PRF provedli reflexi uplynulého liturgického období: při štrúdlování v neděli 23.
října se vybralo 9 500 Kč na podporu misií, o víkendu 28. – 30. října pobývalo v Číhošti 27
účastníků  víkendu  dětí  a  mládeže,  akce  proběhla  k jejich  plné  spokojenosti,  určitě  se
dočkáme fotografií na nástěnce

ad 2.  Během listopadu se chystá: na neděli 6. listopadu večer chval (M. Zdražilová)

ad 3. PRF zatím nemá k dispozici návrhy změny vytápění.

ad 4. PRF by ráda zpřístupnila kostel během adventu, ve městě, u zámku i v parku bude
každou adventní neděli připravený program, v návaznosti na něj by byl o těchto nedělích
otevřený kostel od 17 do 19:30. Světelský betlém a Betlémské světlo by mohlo být v kostele
k dispozici pro veřejnost 23. – 26. 12. v odpoledních hodinách od 13 do 16 hodin, pokud se
nám podaří získat dobrovolníky k otevřenému kostelu. Na 27. 12. je plánován Živý betlém a
koncert skupiny Na Prášky. V sobotu 10. 12. proběhne od 18 hodin adventní setkání, schůzka
těch, kteří se chtějí na večeru podílet, bude 14. 11. od 19 hodin. (P. Jäger, J. Prášek) 

ad 5. 

 PRF dlouho diskutovala o využití prostor fary, navrhuje na jaře pokračovat v diskuzi
v širším plénu farníků.  (P. Jäger, V. Prášek)

https://www.betlemskesvetlo.cz/


 PRF souhlasí  s konáním programu Advent – příchod Boží  naděje do reality našeho
života (Josef Michalčík, CSsR.) v sobotu 17. 12. od 9 do 13 hodin na faře.

  

Příští setkání PRF bude 1. 12. 2022 v 19 hodin na faře.

Body k dalšímu projednávání:

Opravy kostela a fary

Zajištění výroby klapaček a opravy velké kostelní hrkačky

Zapsala 4. 11. 2022 Radka Bouchalová 


