Zápis z jednání pastorační rady farnosti Svitavy ze dne 19.9.2014
Přítomní: P.Václav Dolák, M. Holubová, Z. Čajanová, D. Rusová, B. Homolová, A. Pavlíček, J.
Poštulka, M. Poštulka, M.Rus, P. Ingr, T. Vrba, M. Matoušek,
1. Zahájení a modlitba
2. Poděkování Lídě Liptákové roz. Lněničkové. Z důvodu změny bydliště rezignovala na členství
v PR. Kdyby byl jiný zájemce o práci v PR z řad mládeže, může se přihlásit.
3. Co jsme prožili
- 6.6.2014 proběhlo farní shromáždění týkající se oprav kostelů (viz zápis), podány informace o
opravách a s tím souvisejícím dlouhodobém zadlužení farnosti.
- chaloupky: poděkování a ocenění vedoucím
- pouť: P. Homolová děkuje za možnost použít výtěžek sbírky (revize a opravy vysoušečů)
4. Stodola
Vyhodnocení využití. Jistě je to vynikající prostor pro setkávání a jeho pastorační přínos je velký.
Bohužel je ale i negativní vliv - opakované potíže se sousedy a stížnosti na rušení nočního
klidu. Po debatě bylo jednomyslně určeno, že s ohledem na okolí i na obyvatele fary budou
všechny akce ve farní stodole ukončeny v 22:00. Tato informace bude podávána zájemcům o
pronájem fary.
Na základě zkušeností bylo dále změněno rozhodnutí PR z 16.9.2011, oslavy svateb jsou možné bez
ohledu na to, jestli proběhla v kostele, ale platí výše uvedené časové omezení.
Dále bylo formulováno, že se pronajímá stodola, ale zbytek farního areálu může být i v době oslav
využíván pro provoz fary a jiné pastorační aktivity.
5. Bohoslužby v zimním čase: Domov na rozcestí bude v 15:30, večerní mše sv. ve farním kostele
zůstanou v 18 hod.
6. Sčítání věřících proběhne 12.10., určení pomocníků (rozdávání lístků a event. pomoc
s vyplněním)
7. Plány
- 21.9. sobota Králíky- Králický Sněžník ; odjezd od fary v 7.00
- 26.9. den otevřených dveří v Charitě, 27.9. sobota pouť v kapli sv.Vincence Dům na rozcestí
- neděle 28. 9. svatováclavská slavnost
- koncert pro Červený kříž 28.10. u sv. Jiljí
- Dušičkový týden 1.-8.11., světelný průvod u sv. Jiljí v sobotu 1.11.
- advent
- prosinec Bílé vánoce s Lucií Bílou v Bílém kostele (P. Czendlik)
- Vánoční a novoroční bohoslužby
- Tříkrálový průvod 4. nebo 11.1.2015, ještě bude upřesněno
- Tříkrálová sbírka 2.-11.1.2015
8. Různé
Marek Poštulka: zabývá se uspořádáním knih v Červeném kostele
Fungují nové internetové stránky farnosti
9. Závěr a požehnání
Další setkání bude 23.1.2015 v 19 hod. na faře.
zapsal Pavel Ingr 19.9.2014

