ZÁPIS Z PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI 25.3. 2019
Přítomni: p. Wiesław Kalemba, Bronislava Halbrštátová, Marie Souradová, Ondřej Jäger, Roman Moskva,
Tomáš Ježdík, Marek Faltus, Daniel Klíž
Omluveni: Pavel Brůna, Václav Rendl
Členové pastorační rady se po modlitbě a vyjádření díků za veškeré činnosti farníků v uplynulém období
věnovali některým pastoračním otázkám.
Oblast liturgie má na starost Roman Moskva. Vede ministrantské schůzky, které probíhají 1x za 14 dnů v
úterý před mší svatou. Tyto schůzky jsou otevřené všem, kdo mají zájem o službu u oltáře.
Ekonomické starosti řeší spolu s administrátorem farnosti otcem Wiesławem Marek Faltus.
V naší farnosti existuje naléhavá potřeba pomoci zejména starším a méně pohyblivým farníkům. Jedná se
zejména o dopravu na bohoslužby, drobnou pomoc v domácnosti a jiné služby. Pro osamělé seniory má také
návštěva a rozhovor velký význam a může pomáhat překonat chvíle samoty. Hlavním koordinátorem služby
pro seniory se stal Tomáš Ježdík. Vznikne databáze řidičů, kteří by byli ochotni vozit seniory na nedělní
bohoslužby, případně i na nákupy nebo také kulturní a společenské akce. Řidiči by se mohli střídat a v
případě jejich nepřítomnosti nebo nemoci by je mohl zastoupit náhradník. V naší farnosti je spousta
ochotných lidí, kteří toto již dělají, ale je dobré, aby se postupně pokryly potřeby všech osamělých a méně
pohyblivých lidí, kteří si třeba netroufají někoho oslovit.
Diskutovala se také otázka pastorace manželských párů, pestrost doprovodu ke mši svaté a větší zapojení
dětí do liturgie. V úterý 1x za dva týdny probíhají v kapli P. Marie Bolestné mše svaté s dětským formulářem
za doprovodu kytary a písní ze zpěvníků Koinonia. O nedělích probíhá v chrámu sv. Václava postní
katecheze se zapojením dětí.
Pastorační rada farnosti vzala na vědomí e-mail pana Buryšky, který vyslovil požadavek na údržbu varhan v
chrámu sv. Václava. Podobnou žádost, tentokrát pro varhany ve Slatině, vyslovila i paní Halbrštátová. Vše
potřebné zajistí otec Wiesław.
5.- 6. dubna proběhne ve farnosti duchovní zamyšlení, které povede otec Wiesław. V sobotu dopoledne bude
také příležitost přijmout svátost smíření.
Misijní večer jako příprava na misijní měsíc říjen je naplánován na pátek 5. dubna.
Brigáda na faře se bude konat v sobotu 13. dubna a 4. května vždy od 9 hodin ráno.
1. května se v případě pěkného počasí bude konat cyklovýlet do Neratova.
5. května jsou všichni zváni na zahájení grilovací sezóny na farní zahradu od 15 hodin odpoledne.
24. května probíhá Noc kostelů, zapojí se i naše farnost. Prosíme všechny ochotné lidi, kteří chtějí pomoci
nebo mají nějaké nápady, aby se přihlásili otci Wiesławovi nebo Marii Souradové, která si organizaci Noci
kostelů vezme na starost.
Technické záležitosti
Žamberk - Pokračuje oprava oltáře P. Marie a 2. etapa výmalby presbytáře.
Písečná – výměna oken se prozatím odkládá, čeká se na závazné stanovisko od památkářů.
Slatina – chystá se výstavba nových chodníků na hřbitově, bude probíhat oprava omítky při vstupu na věž
kostela. Na faře jsou částečně hotové elektrorozvody.
Příští setkání pastorační rady farnosti se uskuteční v pondělí 6. května.

