
Zápis z farní rady 25. 5. 2021 

 
Nadcházející události 

● Slavnost Božího těla proběhne ve čtvrtek 3. 6. Bude zahájena v 17.30 mší na 

Poustce, po ní bude následovat průvod do kostela. Podrobnosti ohlásí o. Pavel. 

● V pátek 25. 6. na mši budou vyhlášeni vítězi ministrantského bodování. Po mši se 

pak na farním dvoře uskuteční pálení školy. 

● V sobotu 26.6. se v našem kostele uskuteční Konferenční večer chval. Všichni jsou 

srdečně zváni. 

● Mše ve Viničných Šumicích bude letos v neděli 27. 6. a v Kovalovicích 4. 7.  

● Na pozorskou pouť přijede na návštěvu do naší farnosti premonstrátský opat Kosík. 

Součástí programu poutě pak budou chvály i možnost soukromé návštěvy kostela. 

● I letos se uskuteční Farní den, konkrétně v neděli 12. 9.  

● Biřmování: Následující nový školní rok bude věnován loňským biřmovancům. Jsou 

pro ně plánovány přednášky, chvály či společné setkávání. Více informací se 

biřmovanci dozví ve facebookové skupině nebo u Andy Šebelové. V září 2022 pak 

začne nová příprava na biřmování. Potrvá dva roky a bude určena pro mládež od 

15 let a výše. 

● Jedeme v tom spolu: Přibližně na polovinu září je v plánu přednáška manželů 

Zajíčkových. Podrobnosti budou ještě upřesněny. 

● Adventní duchovní obnova je plánována na 19. - 21. 11. 

 

Správa majetku 

• V nadcházejících týdnech začne oprava kostelní římsy. 

●  Oprava fary a farního dvora: Příští rok se začne opravovat střecha a po ní fasáda 

fary. V plánu jsou také menší opravy okolního prostranství (garáže, palisády a 

další). 

●  Získali jsme dotaci na renovaci křížku na Holubické. Budeme žádat o dotaci i na 

opravu kříže u Exterier Betonu. 

 

Jiné 

• Počátkem neděle 20. 6. se ruší dopolední třetí mše svatá. 

●  I nadále budou zajišťovány přenosy mší svatých, avšak ve skromnější podobě se 

statickou kamerou a snímáním na jeden mikrofon. Přenosy vyhovují zejména 

starším lidem, kteří oceňují možnost přítomnosti na farní mši i v online formě. 

●  Nejpozději do léta bude mezi dveřmi do kostela nainstalován pro rodiče s dětmi 

venkovní reproduktor. 

●  V blízkosti kostela bude na zdi umístěna nová větší nástěnka se stručnou historií 

farnosti a s informacemi ohledně mší sv. či farních akcí. 

●  Do pozorské pouti by měly být v presbytáři nové koberce. Momentálně se 

konzultuje jejich vzhled, tvar i cena. 


