3. setkání Pastorační a farní rady v Herálci – dne 11. listopadu 2008
1. Kor. 10,24
„Žádný nesmí dbát jenom o to, co prospívá jemu, nýbrž o to, co prospívá druhému. Ať jíte, ať
pijete nebo cokoli jiného děláte, všecko dělejte k Boží oslavě.“
Kol 3,23
Cokoli děláte, dělejte z duše jako pro Pána, a ne pro lidi. Víte, že od Pána obdržíte za odměnu
dědictví – život věčný. Služte Kristu Pánu!“

Ohlédnutí:
• Poutě – živý růženec, Děkanská pouť – Řecko
• Diecézní konference k Roku sv. Pavla – Brno
• 1 rok farních webových stránek – návštěvnost asi 5.700
Pohled do budoucna:
• Podpořit účast farníků na formačních kurzech
Sv. Jan Marie Vianey: „Jen krok z prostřednosti a jsme zachráněni“
• Velká farní pouť – březen 2009 (Jordánsko)
• Nedělní zpěv sboru z Jimramova – paní varhanice Milada s paní účetní vyrovnají
cestovní náklady.
• Pondělí 17.11. – výlet pro děti a rodiny – Trenckova rokle…
• Pravidelná setkání na faře - Vzdělávání ve víře, Modlitby matek, děti…
• Promítání z farních akcí v kulturáku? Šlo by to na posvícení, 23.11.08 ?
• Mikulášská bohoslužba pro děti – v sobotu na sv. Mikuláše 6.12. Ženy připraví balíčky
pro děti.
• Program o ikonách a prodej ikon – br. Václav Čáp, misionář – na 2. neděli adventní, 7.
12. 08
• Předvánoční svatá zpověď – sobota 20.12. dopoledne
Opravy:
• Úprava farního dvora – přijede se podívat pan Karel Uhlíř
• Dokončení větracího kanálku kolem kostela – Ing. Švoma, technický adm. děkanství nám
pomůže, včera jsme posílali žádost o závazné stanovisko. K tomu také chceme požádat
obec Herálec o finanční příspěvek.
• Křižánky – již se dělá přípojka plynu – bude to stát kolem 100.000,-Kč, snaží se na to
vybrat + dotace obce asi 20.000,-Kč ale část budeme muset zaplatit z farních peněz.
Některé drobné úkoly z minula:
• Poklop na šachtu nám věnovala fma König a byl již instalován
• Kasička dána do kostela

