
Zápis z pastorační rady ze dne 28.11.2022 

Přítomni: P. Šimara, P. Mazur, R. Spurný, J. Vrba, M. Horák, J. Svoboda 

Program: Adventní a vánoční záležitosti  

Zahájeno modlitbou 

1. Topení v kostele 
- na mši v pátek večer zapínat pouze přední čtyři lavice (vypínat před přijímáním) 
- na nedělní zapínat pouze přední polovinu lavic (vypínat před přijímáním) 
- na vánoční mše sv. všechny lavice (vypínat před přijímáním) 
POZOR! Při nízkých teplotách, např.: pod -10°C zapnout na velkou mši topení v celém kostele, případně dle 
obsazení lavic. 
- Informovat kostelníky a ministranty – zajistí P. Mazur 
 
2. Příchod Mikuláše 
- pastorační rada odsouhlasila konání v neděli 4.12.2022 
- osloven k zajištění osoby Mikuláše byl p. Svoboda (oblečení je mu nutné dodat na faru do pátku 2.12-) 
- nákupem dárečků do 30 balíčků bude oslovena A. Přecechtělová s tím, že nakoupené věci má zanést na faru, kde 
budou zabaleny. K zabalení osloví P. Šimara pí. Minářovou   
 
3. Zpověď předvánoční 
- v neděli 18.12.2022 od 13:00 – 14:30 – zajistí P. Šimara 
 
4. Adventní koncert 
- od 15:00 zkouška a od 16:00 zahájení – úvodní promluvu a uvítání přednese P. Šimara 
- J. Vrba kontaktuje uč. Machačovou k doladění termínu a plakátku 
 
5. Vánoční výzdoba a brigády 
- v úterý 20.12. v 16:30 – usazení stromků (2 x velké + 2 x malé) + osazení, navěšení světýlek a usazení betléma 
- ve středu 21.12. v 16:30 – zdobení stromků 
- ve čtvrtek 22.12. v 16:30 – velký úklid kostela 
 
6. Půlnoční mše svatá – 24.12. v 22:00 
- konání sbírek ve dne 24.12. (půlnoční), i 25.12. Sbírka na sv. Štěpána již nebude 
 
7. Umístění trvalé pokladničky v kostele 
- pro zpřehlednění místa, které má sloužit pro vkládání finančních darů/milodarů bude vedle stávající nenápadné 
dřevěné pokladničky umístěna nová železná. Pro její výrobu osloví P. Šimara p. Mináře. Stávající dřevěná bude 
zachována a označena jako trvalé místo pro finanční dary na květinovou výzdobu v kostele. 
 
8. Vánoční koncert kapely To je problém 
- v úterý 27.12.2022 se v kostele uskuteční koncert kostelecké kapely To je problém s křtem jejich nového CD 
 
9. Mše na závěr roku 
- svátek sv. rodiny bude při mši v pátek 30.12. v 17:00, mše na závěr roku bude 31.12. v 17:00 
 
10. Tříkrálová sbírka 
- proběhne v sobotu 7.1.2023, přípravu zajišťují manželé Bartoníkovi 
 
11. Restaurování sochy Nejsvětějšího srdce Ježíšova 
- M. Horák osloví restaurátorku Moniku Novotnou, aby ve stejném duchu jako p. Marii restaurovala i uvedenou 
sochu během zimní doby. 
 
Ukončeno požehnáním.  
 

Zapsal 29.11.2022 Jiří Vrba 


