
Zápis z     PRF ze dne 11.12.2018  

Přítomni: P.P.Brožž , Ing.L.Rychtáá rováá , M.Urbáánkováá , Ing.P.Kámenickyá  ,Ing. J.Horáák, 
Mgr.O.Kubinec, MUDr. P.Kout, V.Dvoržáá cžkováá , Mgr.J.Strátíálek, Ing.V.Dvoržáá k, Ph.D., Mgr.P. Molnáá r, 
MUDr.Micháelá RŘ eháákováá , Filip Máchek.

PROGRAM:  

1. Duchovníá teámá, kráá tkeá  žámyšžleníá ná uá vod 

2. ČŘ innošt PRF dle štánov – šežnáámeníá 

Prži probíárááníá jednotlivyách boduů  štánov še PR prožátíám domluvilá, žže nebude volit Páštorácžníá
vyábor. Ten máá  šloužž it k pružžneámu reágovááníá ná vžnikleá  potržeby ve fárnošti. ČŘáštež ji, nejmeánež
jednou  mežšíácžnež ,  še  šcháá žíá.  P.  Brožž  by  tomuto  modelu  byl  víáce  náklonežn,  á  ták  jšme  še
dohodli, žže v pržíápádež  potržeby PV uštánovíáme.

3. Diškuže nád teámáty „Oblášti cžinnošti fárnošti“.  P. Brožž  „pržedštávil“  á pojmenovál 
jednotliveá  oblášti, kde še fárníáci muů žžou á májíá ángážžovát. Možžnošti jšou ták rožmániteá , žže
kážždyá  muů žže š rádoštíá nácháá žet míášto á cžinnošt ke šveá  šlužžbež .  

Viz Příloha

4. Provož fárnošti 

Prvníá konkreá tníá kroky noveá  PRF:

 Nejprve jšme v tájneá  volbež  žvolili cžlená Ekonomickeá  rády fárnošti (ERF) ž cžlenuů  PRF. Stál še
jíám pán Mgr. Otá Kubinec. Dálšž íá cžlenoveá  jšou ž celeá  fárnošti á jšou uštánovovááni duchovníám.
Ošloveni byli á uá cžášt pržijáli – Ing. Pável Kámenickyá  á Ing. Jiržíá  Schmidt. Dálšž íá  cžlen je žátíám
použe ošloven á cžekáá  še ná jeho vyjáádrženíá.

Mgr. Petr Molnáá r požžáádál o to, ždá by jeden klíácž od fáry (bežhem nedež lníá mšže šváteá) mohl byá t
k dišpožici vžádu v koštele práávež  pro ty, kteržíá  jšou vžádu. Požžáádááme mánžžele Máchkovi o
tuto šlužžbu.

Ing. Pável Kámenickyá  prošíá všžechny náá š o žpež tnou vážbu ná nášže webovky. Pržipomíánky víátáá .

Užž  jšme ši žvykli, žže obdobíá  váánoc je i u náá š v koštele obdobíám kráá šnyách koncertuů .  Letoš
tomu nebude jinák. Várháníák Jákub náá š prošíá o šháánežníá pržíápádnyách šponžoruů , cži o fináncžníá
pokrytíá  pro uá cžinkujíá.  Otá  Kubinec še nábíádl,  žže  v ráámci  švyách  bohátyách  fundráišingovyách
žkušženoštíá še pokušíá než jákeá  šponžory ošlovit. Potržebujeme 5000 Kcž.

Váánocžníá prográm á poržád bohošlužžeb ohláá šíá P.Brožž  o nedež lníá mšži šváteá , žveržejníáme ná webu
á vyvežšíáme ve vyávežšce.

Strucžneá  info  o  „žááchránež  žvonice“  u  Koštelá  šv.  Jáná  Kržtitele  podál  ing.  Jiržíá  Horáák.  Jáko
nejduů ležž itež jšž íá  še  teď ukážuje  „mápovááníá  dotácžníáho tereánu“.  Konkreá tnež  je  nutno pržedložž it
tákovyá  projekt, kteryá  by byl dlouhodobyá  š ohledem ná žíáškáávááníá dotácíá. 

P. Brožž  informovál o polorožborženeá  ždi ná hržbitovež  ná NHK. Spráávu hržbitová máá  že žáákoná
ná štárošti  obec. Oprávy do nedáávná obec, coby nevláštníák,  dež lát nemohlá, nyníá  jižž  muů žže.
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Pržíápád  ždi  je  otevrženyá  á  ržešž il  še  došud  pržeš  májetkoveá  oddež leníá  biškupštvíá
kráá loveáhrádeckeáho.

V. Dvoržáá cžkováá  informoválá PRF, žže še bude štárát o uá držžbu liturgickeáho práádlá á pláá ten.

M.  Urbáánkováá  vžnešlá  dotáž,  ždá  dež ti  že  šžkoly  Milády  Horáákoveá  mohou  pržijíát  v tomto
pržedváánocžníám cžáše návšžtíávit náá šž  koštel.  Otec Prokop šámožržejmež  ráád šouhlášil.

Pržíášž tíá pláánováneá  žášedááníá PRF bude 6.3.2019 v 19,15 ná fárže.

Zápšálá V. Dvoržáá cžkováá

…………………………………………….

……………………………………………………………..

Prokop Brožž ,
fáráá rž

cž. j. 37/2018        
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