Zápis ze setkání Pastoračního pracovního týmu ve farnosti u kostela sv. Jakuba v Jihlavě
Datum: 29. 2. 2016
Místo: refektář na faře u kostela sv. Jakuba v Jihlavě
Přítomni: farář P. Petr, P. Vavřinec, Hana Konířová, Jana Vláčilová, Jaromír Kalina, Magda
Kodetová, Cyril Pazderka, Helena Nosková, Karel Voldán, Veronika Švorčíková
P. Petr informuje o jednotlivých připravovaných událostech pro nadcházející období dle
Kalendáře událostí.
Úkoly k přípravě na Velikonoce:
- oslovit 12 mužů k obřadu mytí nohou při mši sv. na Zelený čtvrtek – oslovují všichni
- rozpis čtení při velikonočních obřadech – Jana Vláčilová
Hospic pro Vysočinu
referuje V. Švorčíková, představení záměru, domluvena možnost prezentace a přednášky pro
farnost po Velikonocích
nejbližší akcí je přednáška MUDr. Svatošové: Hospice a umění doprovázet, plakát je na webu
Přivítání iráckých křesťanů
referuje J. Kalina svoji osobní zkušenost ze setkání s nimi, návrh uskutečnit přivítací setkání,
domluvena možnost spojit toto setkání s Velikonočním vyráběním na Květnou neděli 20.3.
odpoledne, pozvání zajistí J. Kalina
Kancionály
špatný stav kancionálů především v kostele sv. Ignáce, P. Petr zjistí dotisk u Karmelitánského
nakladatelství a případný nákup nových, M. Kodetová navrhuje i zvážit variantu opravy
vazby
Úklid v kostele
Výhledově uskutečnit setkání žen zajišťujících úklid v kostele s členy Pastoračního týmu.
Náboženství
referuje M. Kodetová o stížnosti některých rodičů na absence výuky náboženství, doporučeno
P. Petrem obrátit se přímo na konkrétního vyučujícího, domluveno vzít si zajištění výuky
náboženství pro příští školní rok (1.-2.ročník) jako hlavní úkol pro pastorační tým, je potřeba
sehnat 2-3 vyučující a vytvořit plán zastupitelnosti a kontinuity výuky
Noc kostelů
10. 6. 2016, zajišťuje Lucie Lukšů
Termín farního odpoledne
domluven na 4. 9. 2016
Do příštího setkání (po Velikonocích):
pozvat Lucii Lukšů na příští PPT (Noc kostelů), zvážit účast žen zajišťujících úklid na PPT,
oslovovat vyučující pro náboženství, zjistit dotisk Kancionálů, domluvit prezentaci o hospici
Zapsala: Švorčíková Veronika

