Zápis z PRF ze dne 11.12.2018
Přítomni: P.P.Brožž , Ing.L.Rychtáá rováá , M.Urbáá nkováá , Ing.P.Kámenickyá ,Ing. J.Horáá k,
Mgr.O.Kubinec, MUDr. P.Kout, V.Dvorž áácž kováá , Mgr.J.Strátíálek, Ing.V.Dvorž áák, Ph.D., Mgr.P. Molnáá r,
MUDr.Micháelá RŘ eháá kováá , Filip Máchek.
PROGRAM:

1. Duchovníá teá má, kráá tkeá žámyšž leníá ná uá vod
2. ČŘ innošt PRF dle štánov – šežnáá meníá
Prž i probíáráá níá jednotlivyá ch boduů štánov še PR prožátíám domluvilá, žž e nebude volit Páštorácž níá
vyá bor. Ten máá šloužž it k pružž neá mu reágováá níá ná vžnikleá potrž eby ve fárnošti. ČŘ áštež ji, nejmeá než
jednou mež šíácžnež , še šcháá žíá. P. Brožž by tomuto modelu byl víáce náklonež n, á ták jšme še
dohodli, žž e v prž íápádež potrž eby PV uštánovíáme.

3. Diškuže nád teá máty „Oblášti cž innošti fárnošti“. P. Brožž „prž edštávil“ á pojmenovál
jednotliveá oblášti, kde še fárníáci muů žž ou á májíá ángážž ovát. Možž nošti jšou ták rožmániteá , žž e
kážž dyá muů žž e š rádoštíá nácháá žet míášto á cž innošt ke šveá šlužž bež .
Viz Příloha

4. Provož fárnošti
Prvníá konkreá tníá kroky noveá PRF:
Nejprve jšme v tájneá volbež žvolili cž lená Ekonomickeá rády fárnošti (ERF) ž cž lenuů PRF. Stál še
jíám pán Mgr. Otá Kubinec. Dálšž íá cž lenoveá jšou ž celeá fárnošti á jšou uštánovováá ni duchovníám.
Ošloveni byli á uá cž ášt prž ijáli – Ing. Pável Kámenickyá á Ing. Jirž íá Schmidt. Dálšž íá cž len je žátíám
použe ošloven á cž ekáá še ná jeho vyjáá drž eníá.
Mgr. Petr Molnáá r požž áádál o to, ždá by jeden klíácž od fáry (bež hem nedež lníá mšž e šváteá ) mohl byá t
k dišpožici vžádu v koštele práá vež pro ty, kterž íá jšou vžádu. Požž áádáá me mánžž ele Máchkovi o
tuto šlužž bu.
Ing. Pável Kámenickyá prošíá všž echny náá š o žpež tnou vážbu ná nášž e webovky. Prž ipomíánky víátáá .
Užž jšme ši žvykli, žž e obdobíá váá noc je i u náá š v koštele obdobíám kráá šnyá ch koncertuů . Letoš
tomu nebude jinák. Várháníák Jákub náá š prošíá o šháá než níá prž íápádnyá ch šponžoruů , cž i o fináncž níá
pokrytíá pro uá cž inkujíá. Otá Kubinec še nábíádl, žž e v ráá mci švyá ch bohátyá ch fundráišingovyá ch
žkušž enoštíá še pokušíá než jákeá šponžory ošlovit. Potrž ebujeme 5000 Kcž .
Váá nocž níá prográm á porž ád bohošlužž eb ohláá šíá P.Brožž o nedež lníá mšž i šváteá , žverž ejníáme ná webu
á vyvež šíáme ve vyá vež šce.
Strucž neá info o „žáá chránež žvonice“ u Koštelá šv. Jáná Krž titele podál ing. Jirž íá Horáá k. Jáko
nejduů ležž itež jšž íá še teď ukážuje „mápováá níá dotácž níáho tereá nu“. Konkreá tnež je nutno prž edložž it
tákovyá projekt, kteryá by byl dlouhodobyá š ohledem ná žíáškáá váá níá dotácíá.
P. Brožž informovál o polorožborž eneá ždi ná hrž bitovež ná NHK. Spráá vu hrž bitová máá že žáá koná
ná štárošti obec. Oprávy do nedáá vná obec, coby nevláštníák, dež lát nemohlá, nyníá jižž muů žž e.
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Prž íápád ždi je otevrž enyá
kráá loveá hrádeckeá ho.

á rž ešž il še došud prž eš májetkoveá

oddež leníá biškupštvíá

V. Dvorž áácž kováá informoválá PRF, žž e še bude štárát o uá držž bu liturgickeá ho práá dlá á pláá ten.
M. Urbáá nkováá vžnešlá dotáž, ždá dež ti že šž koly Milády Horáá koveá mohou prž ijíát v tomto
prž edváá nocž níám cž áše návšž tíávit náá šž koštel. Otec Prokop šámožrž ejmež ráá d šouhlášil.

Prž íášžtíá pláá nováneá žášedáá níá PRF bude 6.3.2019 v 19,15 ná fárž e.

Zápšálá V. Dvorž áácž kováá

…………………………………………….

……………………………………………………………..
Prokop Brožž ,
fáráá rž
cž . j. 37/2018
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