Zápis ze schuze pástorácní rády fárnosti Velke
Kárlovice z 20. 9. 2012
Pastorační a ekonomická rada se sešla v plném počtu (jeden omluven); po řádném projednání se shodla
na těchto bodech:
Dětská schola se bude stále scházet v pátek v 16 hod., změna nastala ve vedení. Na děti bude dohlížet
plnoletá Kristýna Janotová, zpívat s nimi budou Venda Vašutová a Bára Janotová.
Modlitby matek - změna termínu na sobotu večer 19.30
Dětské dílny - tematické dílny s rukodělným tvořením pod vedením některé z maminek. Termín
(pravděpodobně sobota odpoledne) a téma bude dopředu vyhlášeno v kostele, příp. uvedeno ve
zpravodaji.
Topení v kostele - o. Rastislav seznámil s možností teplovodního vytápění v lavicích, s kotlem na plyn,
který by byl umístěn v kotelně na faře. Projekt je otevřen s ohledem na možnost financování z norských
fondů
Norské fondy - možnost financování oprav kostela i fary. Dotace 85%. Výzva bude vyhlášena koncem
září. Arcibiskupství tyto projekty podporuje, má specialistu, který se dotacím věnuje. O. Rastislav zjistí
na AO podrobnosti, setká se začátkem října s památkáři. Do žádosti by bylo zahrnuto: oprava střechy
kostela, zrestaurování varhan, oprava kůru (podlaha), kněžiště, lavic, nové topení, oprava velké
místnosti na faře.
Parkoviště před kostelem - celý projekt naučné stezky Sdružení pro rozvoj Soláně zrušilo.
Studium o. Rastislava - studijně formační kurz, který organizuje sekce pro mládež ČBK Cílem kurzu je
prohloubení odbornosti (vzdělávání i formace) v diecézní pastoraci mládeže. Trvání 4krát 5 dnů za 2
roky.
Náboženství ve školce - o. Rastislav vyjasní všechny souvislosti s ředitelkou MŠ, vyučování bude
pokračovat, vede katechetka R. Martiňáková
Předadventní setkání mládeže farnosti - v pastoráku víkend před adventem
Mikuláš - přijde do kostela ve středu 5.12. po mši sv.
Adventní bazar - dobročinný bazar. Lidé přinesou zdarma věci a doporučí jejich prodejní cenu. Věci se
budou prodávat 2. a 3. adventní neděli dopoledne v pastoračním centru. Výčet věcí bude uveden ve
zpravodaji a vyhlášen.

ve Velkých Karlovicích dne 25. 9. 2012
zapsala: Jindra Zvěřinová

ověřil: o. Rastislav Kršák

