„Jsme zodpovědní nejen za to co děláme ale také za to co neděláme“.

Program jednání Pastorační a ekonomické farní rady
Herálec pod Žákovou horou
Dne 27. března 2012
o.a.m.D.g.

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

Připravujeme:
• Žehnání obecního znaku a praporu – v sobotu 19.5. v 15:00 hod.
Žehnání bude mimo kostel a beze mše svaté. Pan farář požádal farní
sbory aby se zapojily při žehnání několika písněmi...
• Muzikál „Tarsan“ – v neděli 20.5. v 18:00 hod. v Herálci – muzikál se
uskuteční v rámci oslav žehnání obecního znaku (v kulturním domě)
• 1. svaté přijímání – neděle 27. května (v letošním roce 3 děti)
• Kněžské svěcení Karla Janů - 30.6. v 9:00 v Brně (objednáme
autobus z Herálce). Primice bude v pátek 6.7. v 11:00 v Jamách.
• Jáhenské svěcení - v sobotu 7.7. v Brně – bude vysvěcen nový
jáhen pro naše farnosti
• Primice 2. novokněží v Klášteře - v neděli 8.7. v 9:00: P. Karel
Janů a P. Josef Novotný. V Herálci bude mše svatá asi večer...
• Celostátní setkání mládeže ve Žďáře n/S. 14. – 19.8. (v sobotu
18.8. bude v rámci CSM také pouť rodin)
• Velká farní pouť – 9.-15. září 2012 – Ukrajina, Maďarsko
• Do června aktualizovat inventarizaci a provést ocenění položek.
Opravy ve farnosti plánované na rok 2012:
• Nátěr nové kůlny – začít již na jaře, dokončit půdu a schody v kůlně.
• Oprava staré hospodářské budovy – vyzdít kamennou zídku
• Stavba nového zádveří fary – nyní se připravuje projekt a schválení
• Oprava fasády fary do dvora – uskuteční se v pozdním létě
• Poklop farní studny – již se dokončuje (kovář Karel Ondráček)
• Výměna zbývajících oken kostela – zadat firmě pana Antonína Brtníka
ze Sivic. Bylo by dobré dokončil letos všechna okna kvůli prášení.
• Oprava varhan na Křižánkách – byla zaplacena záloha, opravy začaly
• Žádost o poskytnutí staré „kostky“ z hřbitova – chtěli bychom ji použít
na vjezd do farní zahrady.
Postřehy z pléna - příspěvky členů PFR:
• Na základě prosby lidí jsme objednali mosazné háčky do lavic.

• Pořídit mobilní farní telefon do zákristie kvůli rychlé komunikaci
kněze s kostelníkem... – poradit se s panem Antonínem Trávníčkem.
• Schváleno, aby ženy koupily nový vysavač na faru.
• Vyhlásit v ohláškách aby lektoři zajistili lektorskou službu po celý
týden.
• Vyhlásit „konkurz“ na službu nového kostelníka, který by pomohl panu
Fialovi.
• Jak je to s tepelným konvektorem na kůru? Proč v zimě netopily?

Příští zasedání PFR a EFR bude, dá-li Pán v úterý 12. června 2012

