Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY DNE 3.1.2017: (V celém znění na nástěnce PR uprostřed kostela.)
1. Pastorační plán farnosti a diecéze na 2017
5.-12.1.
Tříkrálová sbírka
15.1.
Dětská mše sv.
17.1.
17:30 CB ekumenická bohoslužba slova za jednotu křesťanů
19.2.
Dětská mše sv.
1.3.
Popeleční středa
Březen
Postní ekumenická bohoslužba slova - ? ve stylu Taizé v kostele sv. Vavřince
19.3.
Dětská mše sv.
24.3.
24 hodin pro Pána (HK diecéze 31. – 1. 4.?) dle tradice má probíhat před 4. nedělí postního období
25.3.
Knířovská pouť
6.4.
Končí mandát v PR (po 4 letech)
8. 4.
Diecézní setkání mládeže - HK
10. 4.
Setkání diecézního biskupa s katechumeny - HK
16.4.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
?
Dětská mše sv.
22. 4.
Svatovojtěšská pouť - Libice n. C.
26. 4.
Připomínka návštěvy sv. Jana Pavla II. - HK
11.5.
18:00 koncert Dagmar Peckové, Barocco sempre giovane
21.5.
Dětská mše sv.
27. 5.
Diecézní setkání ministrantů – Dobruška
4.6.
První sv. přijímání dětí ? - Slavnost seslání Ducha sv.
4.6.
Svatodušní ekumenická bohoslužba – např. na Knířově?
9. 6.
Noc kostelů
11.6.
Slavnost Nejsvětější Trojice – mše sv. v kostele Nejsvětější Trojice
18.6.
Slavnost Těla a Krve Páně
1.-15.7.
Letní dětský tábor Jedlová 2017
16.-21.7.
Letní rodinný pobyt Vranice 2017 anebo Prázdniny s malým oslíkem
12. 8.
Diecézní mariánská pouť - Neratov
13.8.
poutní mše sv. sv. Vavřince
15. – 20. 8.
Celostátní setkání mládeže - Olomouc
7. – 16. 9.
Národní pouť do Fatimy - Fatima
16. 9.
Diecézní katechetické setkání - HK
28. 9.
Socha Panny Marie Fatimské v Králíkách - Králíky
4. 10.
Socha Panny Marie Fatimské v Hradci Králové -HK
4. – 7. 10.
Sympozium o Fatimě - HK a Koclířov
7. 10.
Obnova zasvěcení ČR Panně Marii Fatimské – Koclířov
3.12.
První adventní neděle
Prosinec
adventní ekumenická bohoslužba slova
2. Pastorační aktivity farnosti:
*Výuka náboženství – nově učí od září 2016 1. třídu Marie Motyčková a výuka probíhá i na Knířově a na Vraclavi
V plánu Vesmírný pobyt pro děti z náboženství na konci ledna, nabídneme i mládeži
*Misijní klubko -> změna termínu, bude navazovat v pondělí na náboženství
*Kurzy Alfa na Vraclavi – v jednání, kdo chce pomoci?
*Příprava na iniciační svátosti – začala se připravovat nová skupinka
*Příprava na liturgii následující neděle – PJK
*Setkávání (nejen) seniorů – první čtvrtky v měsíci společná snídaně po mši sv.
*Mládež – zástupce mládeže naší farnosti ve vikariátu Anežka Jiskrová a Maruška Motyčková ml.
*Orel nabízí farnosti – připraví do ohlášek nabídku aktivit Orla
*Nikodémova noc
*Malá účast lidí na nedělní adoraci – věnovat promluvy k tomuto tématu a seznámit lidi s důležitostí adorace

*Radce Blajdové nebyl dále prodloužen úvazek z biskupství, zůstává jí kanonická mise pro výuku náboženství.
*Možnost návštěvy sochy Panny Marie Fatimské v naší farnosti - nejlépe v květnu
3. Závěry z návrhů rodiny Motyčkových:
*Adorace dětí - nejméně 4x do roka v kostele na 1. neděli v měsíci hned po skončení mše sv. v teplejším období
*Hledat další pomocníky pro květinové a úklidové skupinky a podporu kostelnické práce, občasnou pomoc nabízí
Stanislav Víšek
*Návrh na postní duchovní obnovu - např. Martin Davídek, generální vikář litoměřické diecéze-> event. na advent
4. Hudba v naší farnosti
*Musica da Chiesa: zanikla *vznikl sbor v Zámrsku
*Sboreček: termíny dětských mší sv.: 15.1.2017, 19.2.2017, 19.3.2017,21.5.2016, v jednání duben a červen
*Návrh řešení uprázdněného místa varhaníka
Situace Stanislava Novotného, který uzavřel registrované partnerství – přečtena kopie dopisu Mons. Sochy a jeho
vyjádření. Při půlnoční mši sv. bylo poděkováno panu Novotnému za jeho varhanickou činnost.
Zajištění lednových nedělních mší sv. ve VM: Ladislav Kulla, Sboreček, Katka Dykastová, Ilona Vávrová
Dát důvěru paní Iloně Vávrové a vypsat konkurz na varhaníka, oslovit perspektivní varhaníky.
5. Nabídky vzdělávání:
*Kurz pro akolyty - Přihlášky je třeba poslat do 10. ledna 2017. Oslovit potencionální zájemce.
*Kurz Ritus - 24. - 25. 3. 2017
*Kurz pro varhaníky – probíhá od října v Olomouci
6. Návrh úpravy programu bohoslužeb - Od skončení vánoční doby se ruší večerní nedělní mše sv. ve VM. (Možnost
účastnit se mše sv. v 17:45 v Litomyšli.) V sobotu nebude ranní mše sv., ale bude v 17:30 s nedělní platností - od 1.
adventní neděle do konce postní doby v kapli, přes léto v kostele.
7. Květinové skupinky: limit na nákup květin – cca 600-700 Kč na měsíc, přinést paragony k proplacení, povinnost
živých květin bez květináče je na obětním stole, vyzdobit hlavně obětní stůl a ambón.
8. Koncerty
*Kantáta Hodinky – Petr Jiříček (bude hrát při mši sv. ve VM 10.6.2016), přibližné náklady cca 15.000 Kč
*11.5.2017 koncert Dagmar Peckové
*červen - koncert Světélka s Idou Kellerovou v Šemberově divadle
9. Duchovní obnova - Na postní duchovní obnovu v jednání redemptorista P. Michal Zamkovský
10. Nápady pro farní výlety - Slovensko: Spišská Beľá – partnerské město, 28.4.-1.5.2017
Ev. zastávky: Turzovka – Rožmberok – Kúpele Lúčky (Mliečkovi) – výstup na Veĺký Choč, Žakovce – Kežmarok/Poprad
11. Příprava volby nové PR – mandát končí po 4 letech 6.4.2017 -> Jana Tomášková připraví volby do nové PR
12. Podpora ekumenických bohoslužeb slova – malá účast farníků ze všech sborů
13. Diskuze ke zřízení WC v kostele – v 2017 má proběhnout rekonstrukce Vaňorného náměstí
Nejlepší řešení udělat WC v zákristii vlevo za vchodem – oslovíme pí Stříteskou ohledně návrhu
14. Zpráva z farní knihovny - PR nechce, aby byla první neděli v měsíci knihovna v kostele, a především členové PR jsou
vybízení, aby pomáhali zachovávat při Výstavu Nejsvětější svátosti klid a úctu a vedli k tomu ostatní. První neděli
v měsíci bude po mši sv. knihovna na faře.
15. Finance farností k 31.12.2016:
Na běžném účtu farnosti VM:
Na běžném účtu farnosti Knířov:
Na běžném účtu farnosti Vraclav:
Na běžném účtu farnosti Zámrsk:

281.411,50 Kč
244.059,71 Kč
158.269,50 Kč
84.868,18 Kč

V hotovosti VM:
V hotovosti Knířov:
V hotovosti Vraclav:
V hotovosti Zámrsk:
V hotovosti Slatina:

16.158 Kč
6.320 Kč
10.548 Kč
5.245 Kč
4.185 Kč

16. Focení v kostele - focení v kostele je povoleno, je pouze zakázáno focení ke komerčním účelům a ze stativu.

