Program porady Pastorační farní rady v Herálci
Dne 29. listopadu 2011
o.a.m.D.g.

Účast: Jaroslava Urbánková, Marie Teplá, Milada Laštovicová, Iva Černá, Irena
Schlosserová, Zdena Gregorová, Luboš Gregor, Antonín Trávníček, Miroslav Fiala, Milan
Tlustý, Karel Janů, P. Vladimír Záleský
Začal Rok biřmování
Modlitba a úvodní slovo: Přísloví 12,15; Přísloví 15,22; Přísloví 20,18 - o radě a poradě...
Ohlédnutí:
• Poslední PFR byla 3. května 2011
• Duchovní obnova s o. Eliasem (byla vznesena otázka, zda opakovat duchovní
obnovu farnosti každý rok – pozvat nějakého kněze na dva dny katecheze a
modlitby? – promyslet !)
• Ohlédnutí za letošní slavností žehnání oltáře (diskuse o tom jak slavit výročí: jako
„farní den“ – v roce 2012 by se to mohlo spojit s žehnáním obecního praporu –
v sobotu 19.5. – žehnání v kostele a lidová oslava, a v neděli 20.5. – koncert a
táborák + program pro mládež na faře)
• Farní puťák, chaloupka 2x, pouť na Ochrid, biřmování, růžencová pouť …
• Opravy ve farnosti – farní kůlna, okna v kostele, zpovědní síň
Připravujeme:
• Ministranti – Jiří ministruje ve všední den, začne se připravovat Jakub Chmelík,
uvažujeme o jedné větší akci, např.„ministrantský den“ nebo výlet ?
• Sv. Mikuláš – balíčky připraví ženy na faře. Pan Trávníček s panem starostou
dodají barevné obrázky sv. Mikuláše. Mše svatá s nadílkou bude v pondělí 5.12.
v 18:00 hod.
• Fara pro farnost – promítání – Zdena Gregorová, přednášky..., společenství
mládeže – svolá a povede jáhen Karel… poprvé za 14 dní (vždy v liché pátky)
• Modlitby matek – informovala Maruška Teplá
• Zpovědní den před Vánocemi – sobota 17.12. od 9 do 11 hod.
• LETOŠNÍ PROŽÍVÁNÍ VÁNOC:
- Štědrý den – poslední roráty v 8:00 hod. - „Půlnoční“ ve 24:00 - Křižánky
- Program u jesliček na Hod Boží vánoční – děti by na sv.Štěpána přijely
s divadelní scénkou do Kláštera.
- Svátek Svaté Rodiny – v pátek 30.12. – mše svatá v 19:00
- Silvestr – 18:00 – děkovná mše svatá
• Dovolená P. Vladimír – Tanzánie od 31.1. do 18.2. 2012
Opravy ve farnosti:
• Objednávka topení v kostele - realizovat do Vánoc (promyslet a spočítat celkovou
spotřebu aby to „utáhl“ rozvaděč.
• Přesun zvonu „Umíráčku“ ze sanktusové věžičky – porada s panem jáhnem
Pavlem Kylianem (diecézní kampanolog) bude v úterý 13.12. večer
• Od jara – natírání kůlny a opatření oken na nové kůlně, práce na staré stodole,
• Program pro mládež na rok 2012: Taize (duben 2012), puťák, expedice, CSM...
• Velká farní pouť – 9.-15. září 2012 – Ukrajina, Rumunsko, Maďarsko
Z pléna - příspěvky členů PFR:
- Pan starosta připomněl potřebu dokončení osvětlení kůru !
- Iva Černá se ptala na možnost fungování farní knihovny – zakoupit zlevněné knihy.
- Milada Laštovicová sdělila, kdy je naplánován zpěv našich sborů – na Mikuláše zazpívají
děti 3. písně. Zeptat se Fonsu zda přijedou letos během Vánoc do Herálce.
- Ant. Trávníček požádal, aby se daly do kostela informace o historii pro turisty – připraví.
- Debata o možnostech oprav varhan na Křižánkách

Příští zasedání PFR a EFR – úterý 27. března 2012

