
Farní rada 29.11. 
Projekt presbytáře 

o v úterý 11.12. v 19:00 je plánovaná schůzka pracovní skupiny (za farní radu o. Pavel a 
V. Barták)  pro vypracování studie na projekt presbytáře kostela.  (informace 
v ohláškách) 

o pracovní skupina připraví podklady pro studii na projekt presbytáře kostela. Bylo by 
dobré mít informace do března 2019, aby byly podklady před započetím projektu 
osvětlení kostela.  

Sbírky vybírané při zvláštních příležitostech (hody atd.) 
o dát jasná pravidla/domluvit se jasně se starosty obcí předem 
o je možné použít sbírky na konkrétní potřeby obcí (opravy kapliček,…)  
o plně v kompetenci o. Pavla 

Výročí 90 let posvěcení kostela  
o neděle 30. června 
o ranní hodová mše v Kovalovicích a druhá mše v Pozořicích (připomenutí výročí) 
o hlavní slavnostní bohoslužba bude až při poutní mši svaté 18. srpna 

Osvětlení a malování 
o je připraven finanční plán na pokrytí na realizaci 2019-2020 (maximálně 2021) 
o předběžná finanční podpora je přislíbena ze všech obcí farnosti – definitivní 

schvalování rozpočtů bude během měsíce.... 
o projekt osvětlení bude realizován v roce 2019 (budeme preferovat termín 1.7.-15.8.) 
o pracuje se na výběru  realizační firmy pro osvětlení / preferujeme realizaci od 

místních farníků 
o do konce března 2019 bude jasný časový harmonogram 

Opravy hospodářských budov 
o realizace bude dokončena během 14 dní 
o v budoucnu je možné vyklidit zařízení bývalých chlévů a řešit využití 
o přístup do půdních prostor bude zatím z garáže (vikýř ve střeše zrušen) 

Kalendář akcí 
o google sdílený kalendář pro všechny obce farnosti 
o každý spolek přidává své akce 
o zkusí zařídit Terezka Jiráčková   

 
Modlitba chval spojená s přímluvnou modlitbou a s vyprošením Božího slova na rok 2019 
5.1. v 19:00 

o zkusit doladit projektor propojení přes Apple TV? 

 Zelená záplava 
o 20. leden, nejbližší větší akce Telnice 

 Brigáda na Poustce 
o hledá se ekologická varianta na likvidaci akátu 
o realizaci provádí Aleš a Lukáš Mikulovi 
o termín větší jarní brigády stanoven na 24.2. nebo 9.3. – dle počasí 

Páteční mše svatá 
o diskuse k možnému kompromisu mše sv. Pro mládež/ kombinace pro malé děti 
o eventuálně v budoucnu první pátek? 

Aparatura 
o nová aparatura pro scholu je zprovozněna 



Termíny 2019 
o příští farní rada v lednu 24.1.2019 
o noc kostelů v roce 2019 nebude 
o farní den bude 8. září 2019 
o Svatocecilské hudební odpoledne 2019 – 24.11. odpoledne (nekoliduje s adventní 

obnovou 
o 22.-24.11.2019 adventní duchovní obnova 2019 – víkend před adventem – tento 

termín se v minulosti osvědčil  


