
Program jednání pastorační a ekonomické farní rady - Herálec 
Dne 18. září 2012     o.a.m.D.g    

Přítomni:     Milada Laštovicová, Marie Teplá, Iva Černá, Jaroslava Urbánková,  Zdenka  
                   Gregorová, Luboš Gregor, Antonín Trávníček, Milan Tlustý, Irena Schlosserová,  
                   Miroslav Fiala, jáhen Jiří Brtník, P. Vladimír  
 

Ohlédnutí:  
• Poslední PFR byla 12. června 2012 
• Akce pro děti a mládež, které proběhly - cesta mládeže do Švýcarska s P. Kájou, 

Celostátní setkání mládeže a farní chaloupky pro děti na začátku a na konci 
prázdnin 

• Oslava 60. narozenin jáhna Vladimíra, Kněžské svěcení a obě primice novokněží 
• Velká farní pouť – 9.-15. září 2012 – Ukrajina, Maďarsko   
• Opravy – byla provedena výměna zbývajících oken kostela, zapravili jsme vnitřní i 

venkovní omítky kolem nových oken, parapety jsou připravené na nové 
oplechování. Pokračují opravy varhan na Křižánkách – křižáneční pokračují ve 
sbírce na zaplacení generální opravy. Staré „kostky“ z hřbitova byly použity na 
dlažbu ve staré stodole, v nová kůlně jsou nové schody... Je udělaný a schválený 
projekt na opravu zádveří budovy fary. 

 

Připravujeme:  
• Adora ční den – čtvrtek 20. září. 
• Spole čenství mládeže – od pátku (Jiří Brtník)- bude-li malá účast, změníme toto 

společenství na setkání pro všechny věkové kategorie – na vzdělávání a 
společnou modlitbu 

• Růžencová pou ť – je plánována v sobotu 13. října (Mikulov, Šaštín, Hodonín) 
 

Opravy ve farnosti plánované na rok 2012 : 
• Nová kůlna – je třeba uzavřít přístup do podkroví kvůli kunám a ptákům... 
• Pravděpodobně se ještě letos pustíme do opravy zádveří fary – staré zádveří by 

již nevydrželo další zimu. 
• Na staré kůlně bychom měli začít s obitím kůlny novými prkny.  
• Klempíř – pan Sadílek nám v nejbližších dnech udělá oplechování parapetů 

kostelních oken měděným plechem. 
 

Post řehy z pléna - p říspěvky členů PFR: 
• Iva Černá a pan kostelník zajistí kominíka – provést revizi komínů na faře a 

prohlídku starého komína v kůlně s udírnou – zjistit, zda je použitelná... 
• Pan Trávníček připomenul abychom do předsíně kostela dali historii kostela a 

obce pro turisty... 
• Marie Teplá požádala aby se nechaly udělat navíc podušky do lavic 
• Cedulky na označení fary dáme až po postavení nového zádveří. 
• Je třeba sjednotit některé postoje lidí při liturgii – kdy poklekat a stát. 
• O. Vladimír oznámil, že nepatrně zvýšíme nájemné pro rekreanty na faře 

abychom nedopláceli za plyn a údržbu fary (na 70,- Kč za osobu a den) 
• Připravuje se v lednu 2013 misijní expedice do Mpangy (vesnice v Tanzánii) – 

potřebují 2 traktory. Sháníme možnost koupě starých Zetorů a sponzory. 
 

Příští setkání farní rady bude, dá-li Pán, v úterý 27. listopadu 2012 
Bude to poslední zasedání p řed dalšími volbami nové farní rady - v únoru 2013 


