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Zápis ze zasedání pastorační rady
Den a místo konání zasedání: 12. 1. 2017, Český Brod, centrum Oranžová zahrada
Předsedající: P. Martin Sklenář
Přítomni: Petr Heřtus, Božena Holubová, Jan Kabíček, Aleš Kašpar, Václav Kašpar, Milada Marková,
Vladimír Jakub Mrvík, Jan Přibyl, Jan Přikryl, Pavel Štěpán, Irena Vomáčková
Omluven: Petr Štěpán
Hosté: Martin Červený, Patricie Červená, Martina Přibylová, Jan Žák

Obsah jednání:
1. Změna pořadu bohoslužeb od 1. 2. 2017
Každé pondělí bude v Českém Brodě modlitba nešpor od 18:00 hodin s jáhnem Pečeným.
Každé úterý bude v kostele v Českém Brodě bohoslužba od 18:00 hodin.
2. Volba nové pastorační rady
Volba nové pastorační rady proběhne do začátku června 2017 (první zasedání nově zvolené pastorační
rady se uskuteční 22. 6.).
Pastorační rada se řídí řádem pastorační rady.
Členy pastorační rady by také měli být zástupci obcí, kde se nachází filiální kostely farnosti. Vize:
zástupci z obcí, ve kterých jsou filiální kostely a kteří jsou členy pastorační rady, si vytvoří vlastní
subpastorační radu, ve které mohou být i občané obce, kteří mají zájem na jejím dění.
Členové pastorační rady by měli spolupracovat na plnění úkolů s maximálním zapojením dalších farníků.
3. Setkání pastorační rady
Rada bude svolávána pravidelně první čtvrtek v měsíci (cca 1x za 2 měsíce, případně dle potřeby) vždy
od 19:00 hodin.
Předpokládané termíny jednání pastorační rady na 1. pololetí roku 2017: 2. 3., 4. 5., 22. 6.
4. Pastorační plán farnosti
Nejdéle do konce června 2017 bude vytvořen pastorační plán farnosti a od září 2017 se předpokládá jeho
naplňování. Plán by měl být koncipován tak, aby bylo zřejmé, na které aktivity se navazuje a jak jsou
rozvíjeny.
5. Ekonomická rada
Ekonomická rada řeší ekonomické záležitosti farnosti (např. stavby, rekonstrukce objektů).
6. Správce centra Oranžová zahrada
V současné době administrátor farnosti jedná o případné spolupráci s paní Rytinovou.
7. Výuka náboženství
Od 1. 9. 2017 dojde k reorganizaci výuky náboženství.
8. Farní časopis
Časopis je důležitým komunikačním kanálem ve farnosti.
9. Webové stránky farnosti
V současné době se řeší aktualizace webových stránek farnosti.
Základní vize aktualizace:

-

každá obec, ve které se nachází kostel, bude mít na webových stránkách farnosti svůj samostatný
odkaz,
jednotlivá společenství farnosti budou spravovat svou sekci v rámci webových stránek,
fotogalerie – fotodokumentace uveřejňovaná na webových stránkách musí splňovat určitá
pravidla.

10. Inventář farnosti
Inventář farnosti bude zkontrolován do 31. 7. 2017.

Příští zasedání pastorační rady se uskuteční dne 2. března 2017 v 19:00 hodin v sále centra
Oranžová zahrada.

Zapsala: Irena Vomáčková
Potvrdil: R.D. Martin Sklenář, předseda PRF

