Návrh programu jednání pastorační rady 29. 3. 2022
Slavení Svatého týdne a Velikonoc
- chystá se křížová cesta na Velký pátek od 21:00 na terasách pod Vlašským dvorem
(připravuje Michal Šramko)
- zrušit křížovou cestu městem a křížovou cestu mládeže?
- koho pozvat k mytí nohou na Zelený čtvrtek? Návrh: loňské pokřtěné + kým doplnit
do počtu 12?
- oslovíme mládež, aby na sobotní vigilii zahrála nějakou rytmickou píseň
- kdo bude blahopřát nově pokřtěným? Je vhodné, aby to byl někdo z pastorační rady,
která zastupuje celou farnost…?
- občerstvení po vigilii koordinuje Anna Hylská
- na Boží hod bude dětská mše – P. Uhlíř uvítá, když se někdo ujme (krátkého) kázání
pro děti nebo mu ho pomůže připravit; bude i homilie pro dospělé
- na Boží hod navrhujeme zakončit Modlitbu se svatým Josefem; jak naložíme
s notýskem, který putoval spolu se svící?
Další akce
- pouť za nová kněžská a řeholní povolání na Libici bude 23. dubna
- pouť za rodiny 1. května (neděle): návrh uspořádat mši s májovou pobožností opět na
Roztěži, od 15:00?
- od května lze slavit bohoslužby u Matky Boží – které dny to budou? Nabízí se středa a
v květnu i pátek
- 29. května bude první svaté přijímání, návrh přesunout na tento datum i farní den
- Noc kostelů připadá na 10. června (koordinuje Monika Trdličková)
- 19. června se v Sedlci bude udílet svátost biřmování; je i Slavnost Božího těla
- jak oslavíme svátek svatého Jakuba? Návrhy: jako farní den (přesunout se na
klášterní zahradu, program až do odpoledne) nebo jako předloni po mši posezení pod
lípou, prohlídka kostela, divadlo kolem poledne a pak až večer nešpory?
Koncepční a strategické věci
- představíme kroky, jak budeme ve farnosti dále zpracovávat výstupy ze synodálních
skupin
- charita: diskuse o tom, jak ve farnosti rozšiřovat povědomí o činnosti charity, jak
charitu a farnost propojovat
- úklid kostelů – jak obnovit služby dobrovolníků?
- terminál pro bezhotovostní příspěvky do sbírek – jaké stanovisko má ERF?
- nedělní kavárny po mši svaté: jak často, v jakých termínech realizovat „větší“ kavárnu
(něco v letošním stylu misijního koláče, který bude 27. března)?
- jak se stavíte k předávání vesnických kostelů obcím?
Informace o aktuálním dění
- církevní gymnázium
- církevní mateřská školka
- (charita)

