Římskokatolická farnost Vlašim
Husovo nám. 46
258 01 Vlašim
e-mail: farnostvlasim@gmail.com

Zápis ze zasedání Pastorační rady
Římskokatolické farnosti Vlašim dne 29. dubna 2019
Přítomni:

P. Jaroslav Konečný, farář, předseda PRF
Miroslava Ptáčková
Michal Rybníček
Lukáš Mašek
Václav Fuksa, administrátor farních stránek
Jan Matějovský
Roman Farion, jáhen
Miroslav Šanda
Daniela Laloučková, ředitelka Farní charity Vlašim
Karel Kroupa

Omluveni:

P. Lukáš Okurka, farní vikář
David Seifert, jáhen

Pastorační rada (PRF) projednala následující body:
1. Zahájení pastorační rady
Přivítání přítomných předsedou.
2. Komentář k zápisu z poslední PR a projednání následujících bodů.
Oblečení pro ministranty.
Hotovo. Pro nové ministranty bude doobjednáno. Zajistí M. Ptáčková.
Potřeba jmenování druhého kostelníka.
Stále se nedaří najít druhého kostelníka.
P. farář nadále oslovuje eventuální možné kandidáty. Pastorační rada byla opět požádána
o vytipování dalších kandidátů či kandidátek.
Termín není stanoven, ale potřeba zjistit co nejdříve.
Přednášky pro školy.
Přednášky pro vlašimské školy proběhly. Zúčastnila se také skupina maminek
s předškolními dětmi. Tato aktivita byla přivítána pozitivně. Bude zopakováno před
Vánocemi.
Průvod Božího těla.
23. 6. 2019 proběhne v naší farnosti biřmování, a průvod Božího těla tedy nebude
v neděli, ale ve čtvrtek 20. června v 18:00. Při průvodu bude hrát dechová hudba.
Pastorační rada schválila.

První svaté přijímání.
První svaté přijímání proběhne v naší farnosti 19. května. Pohoštění zajistí E.
Karmazínová. Odpoledne proběhne farní den na farní zahradě.
Zeď kolem farní zahrady.
Zeď kolem farní zahrady je v dezolátním stavu. Je potřeba hlídat především děti, aby
nevstupovaly do ohrazeného prostoru.
Čtení.
Pastorační rada žádá lektory, aby byli zodpovědnější a zajišťovali za sebe náhradu. Pan
farář zajistí školení lektorů. Termín: do začátku nového „čtecího období“.
Židle do besídky.
Nadále žádáme, aby členové pastorační rady hledali vhodné židle.
Dataprojektor do besídky.
Bude zakoupen po prodeji kamen z besídky.
Kamna z besídky
Kamna z besídky budou vystavena na bazarovém portálu. Zajistí M. Rybníček. Min.
navrhovaná cena 5,000.00 Kč.
Zeď v Domašíně.
Padající zeď a vchod kostela v Domašíně je dle statika v havarijním stavu. Zbourání fiály
bude zajištěno p. Kroupou. Termín: do 30. května.
Vyčištění okapů.
Vyčištění okapů u kostela ve Vlašimi bude provedeno. Zajistí. Pavel Rybníček. Termín:
do 30. května.
Digitalizace farních kronik.
Digitalizace je již domluvená.
Venkovní reproduktor pro kostel ve Vlašimi.
Venkovní reproduktor bude zakoupen a nainstalován. Zajistí p. farář. Termín: 30. května
2019.
Noc kostelů.
Noc kostelů proběhne 24. května od 18 hodin. Program je již zajištěn.
Kondrac.
Za 2 roky vyprší nájem na faru v Kondraci. Pastorační rada se má vyjádřit, zda nájem
prodloužit nebo jiný plán. Pokud nebude podán zajímavý návrh, smlouva se prodlouží.
Byla podána žádost o zakoupení koberce do kostela v Kondraci. Pastorační rada schválila.
Obec Kondrac žádá vyjádření ohledně pozemku napadeného kůrovcem. Ekonomická rada
zajistí odpověď.

Kabely ve Vlašimském kostele.
Ztrácí se kabely u mikrofonů. Budou zakoupeny nové. Zajistí M. Rybníček. Termín: co
nejdříve.
Bohoslovec.
Pastorační rada byla informována p. farářem, že o prázdninách bude ve farnosti Vlašim na
třítýdenní praxi bohoslovec. PR souhlasí.
Farní webové stránky.
Administrátor farních webových stránek zajistí možnost předělání stránek na responsivní
design. Nadále budou na stránky umisťovány zápisy ve formátu pdf.
Farní časopis Dotek.
Pastorační rada odsouhlasila návrh na rozšíření redakční rady.
3. Příští zasedání PR se uskuteční 2. září 2019 v 19:00.
Po zasedání PR proběhne i zasedání ekonomické rady.

Zapsal:
Potvrdil:

Lukáš Mašek
P. Jaroslav Konečný, předseda PRF

