Zápis ze setkání Pastoračního pracovního týmu ze dne 27. 10. 2014
Přítomni: P. Petr, P. Vavřinec, Cyril Pazderka, Hana Konířová, Magdalena Kodetová, Jana Vláčilová,
Karel Voldán, Karel Pospíchal, Jaromír Kalina, Veronika Švorčíková
Omluveni: Jakub Štambera, Helena Nosková

Nadcházející události:
-

-

Svěcení kapličky v Heleníně
Slavnost všech svatých, Vzpomínka na věrné zemřelé
9. 11. v neděli před večerní mší sv. koncert scholy z Radostína nad Oslavou
17. 11. II. přednáška pro seniory, téma: pohybové ústrojí
Výročí svatořečení sv. Anežky (info na webu)
v neděli 23. 11. Setkání rodin odpoledne na faře (Piáčková)
1. adventní neděle – mše sv. v 10,30 - průvod dětí s lucerničkami, zahájení adventního
programu pro děti „Půjdem spolu do Betléma“ (Švorčíková, Piáčková), zpívá Malá schola
(Nevolová)
14. 12. „Zapalme svíčku“
po Vánocích výstava obrázků na téma Liturgický rok – koupit odměny pro všechny

Brigády:
-

-

-

3. 11. pondělí po ranní mši sv. u sv. Ignáce – liturgická úprava v presbytáři – konečné úpravy
kaple s Pietou, odpoledne v 16 hodin nakládání odpadního materiálu (Karel Voldán, Petr
Piáček – auto), pozvat ochotné muže
stavba Betléma: pátek 19. 12. dopoledne stavění figur – nákup nové frontáže (Piáčková,
Švorčíková), v týdnu před postavení podia

ÚKLID V KOSTELE: P. Petr výhledově osloví ženy starající se o úklid a požádá je o návrh změny
termínu úklidu do odpoledních hodin, tak aby bylo možné zapojit i mladší pracující ženy a
posílit tak stávající skupinu starající se o úklid a výzdobu v kostele;
také padl návrh na pořízení kýblů na kolečkách, tak aby se ulevilo práci při úklidu (P. Petr),
výhledově bojler do zadní části kostela sv. Jakuba – k záchodu ( P. Petr, Karel Voldán)

Změny ve farnosti:
-

ukončení schůzek malých ministrantů pro minimální počet přihlášených chlapců (Karel
Pospíchal)
změna výpůjční doby ve Farní knihovně z pátku na úterý od 16 – 18 hodin, od listopadu

Výhledově, do příštího setkání PPT k přemýšlení:
-

„farní zabijačka“ – na jaře
farní káva nebo setkání pro osamělé v neděli po mši sv. v 10,30 na faře, jak často?, kdo se
toho ujme?
setkání lektorů, oslovení nových lidí ke stávajícím
reproduktor v kapli P. Marie Bolestné – zesílení (Kvasnička)
návrh na pořízení sedáků na nové židle v kapli P. Marie Bolestné
zábradlí na schody do kaple P. Marie Bolestné?

Příští setkání PPT dle potřeby – bude ohlášeno.

Zapsala: Veronika Švorčíková

