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Zápis 
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Přítomni: P. Zdenek Wasserbauer, Markéta Crowe, Stanislav Juhaňák, Maria Mlada Ondrášová, 

Oldřich Páv, Pavol Rendek, František Schneiberg, Magdalena Schneibergová 

 

Omluven: Lukáš Revenda 

 

 

Po přivítání a zahájení modlitbou byly probrány následující body: 

 

 zhodnocení oslav 80. výročí posvěcení kostela – všeobecná spokojenost 

 zhodnocení Noci žalmů – řada pozitivních ohlasů, účast větší, než jsme čekali; podobná 

akce by se mohla opakovat s jinou částí Písma 

 1. června bude Noc kostelů 

 7. června bude slavnost Těla a Krve Páně – liturgie bude jako loni (dovolí-li počasí) 

 9. června bude farní poutní zájezd 

 10. června v 11 hodin – 1. sv. přijímání čtyř dětí. Další dvě děti (a pravděpodobně jedna 

dospělá) přistoupí k 1. sv. přijímání 7. června, protože jedou na školu v přírodě. 

 15. června – slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova – po velkých oslavách výročí posvěcení 

bude komornější (pouze místní kněží, bez velkého pohoštění) 

 S. Juhaňák navrhuje udělat mezi farníky průzkum, o jaké aktivity by byl zájem a kdo je 

ochoten co nabídnout (např. mikulášské a tříkrálové akce pro děti, zájmové kroužky a 

kurzy apod.). 

 Potřebujeme kronikáře – dáme výzvu do Farních zpráv a do ohlášek. 

 Hledáme někoho, kdo by se podílel na průběžné aktualizaci farního webu – dáme výzvu do 

Farních zpráv a do ohlášek. 

 V souvislosti s našimi akcemi opět vyvstal problém s vylepováním plakátů. Jakmile nějaký 

vyvěsíme venku, okamžitě se tam objeví spousta jiných. Venkovní vitrína není řešení, stala 

by se cílem vandalů. 

 Pořad bohoslužeb vyvěšený na kostelních dveřích je třeba doplnit o údaj, že se kostel 

otvírá 40 minut před začátkem bohoslužby. 

 nákup stolů – máme několik variant, je potřeba je zvážit 

 hodilo by se promítací plátno – najde-li se nějaké vhodné, pořídíme ho 

 kurzy Alfa – rozpočet na režii (pohoštění účastníků, odměna přednášejícím) je 35 000 Kč 

(budou-li si pořadatelé své vlastní náklady hradit, pak 25 000 Kč). Proběhlo hlasování, zda 

farnost tyto prostředky uvolní: 6 hlasů pro, 2 se zdrželi. Farnost uvolní 35 000 Kč. Vedoucí 

kurzů D. Mušková bude mít během konání kurzů k dispozici klíče. 

 27. května skončila v chodbě u krypty výstava J. Šerých. Uvažuje se o konání dalších 

výstav (kurátorka D. Halová); od června do srpna by to měla být výstava fotografií. Hledají 

se kustodi (za 50 Kč na hodinu). To otevřelo další témata: jak zabezpečit ostatní prostory 

kostela; jak upravit přístupovou cestu; zda je návštěvnost výstav úměrná vynaloženému 

úsilí... 

 Je škoda, že se krypta víc nevyužívá. Padl návrh konání koncertů – mezi farníky jsou různí 

hudebníci – ale přišel by někdo? 



 Je potřeba vyřešit otázku týdenního úklidu kostela. Organizace se chtějí ujmout M. 

Schneibergová a M. Chytrá, podrobnosti proberou s A. Mertovou. Dáme výzvu do Farních 

zpráv a do ohlášek, aby se přihlásili lidé, kteří by byli ochotni pravidelně přicházet 

 Zpracovávají se texty pro dětské obrázkové knížky – M. Chytrá předložila nový příběh. 

Dále s ní bude jednat S. Juhaňák. 

 

Příště se PRF sejde 24. června 2012. 

 

 

 

 

 

Zapsala: Ondrášová 


