
Informace ze schůzky pastorační rady 14. 6. 2020 

Lukáš Volný byl ochoten vzít si na starost péči o FB našeho kostela. 

Bude zde vkládat aktuality a informace o dění v našem společenství. 

Tyto příspěvky by měly mít ideálně podobu krátkých textů doplněných 

o fotky či video. Sledujete už FB našeho kostela? 

Máme nového člena PR, pana Františka Vaštíka. Jeho fotka již brzy 

přibude na nástěnce PR. Pan Vaštík se zpravidla účastní nedělních mší 

svatých na 8 hodin, bude tak schopen zastupovat v PR zájmy těch z Vás, 

kteří si stejně jako on v neděli také rádi přivstanou. 

Jak jste si jistě všimli, začali kněží v kostele informovat o účelu 

nedělních sbírek hned na začátku mší svatých.  Účely sbírek na každý 

měsíc budou také viset na nástěnce v předsíni kostela. Účelem tohoto 

opatření je posílení informovanosti věřících o tom, na co mohou 

přispět. 

V průběhu prázdnin bude pozměněn pořad bohoslužeb během týdne. 

O konkrétních změnách se dozvíte, mimo jiné v ohláškách. 

PR pořádá a podporuje nejrůznější aktivity našeho společenství. Usiluje 

také o řešení Vašich připomínek a stížností. Naše práce by se však měla 

řídit nějakou konkrétní vizí, představou, kam by mělo naše společenství 

směřovat. Na definici této vize budeme pracovat od září 2020. Vaše 

podněty jsou více než vítány. 

Kněží si budou dávat pozor na zřetelné čtení a mluvení do mikrofonů. 

Bohužel se tento problém stále opakuje. 

Salesiáni pravidelně zasílají některé organizační informace či zprávy ze 

střediska a farnosti těm z Vás, kteří jim v minulosti poskytli svůj e-mail. 

Poskytnutí e-mailu se ukázalo být přínosně také v době uzavření 

našeho kostela kvůli koronaviru, neboť Salesiáni mohli zasílat aktuální 



informace a duchovní podněty prostřednictvím e-mailu. Pokud byste o 

tuto službu měli také zájem (stále nevíme, zda se podobná situace 

nebude opakovat), oznamte svůj e-mail někomu ze Salesiánů. Váš e-

mail by pochopitelně nebyl poskytován třetí straně. V případě, že byste 

o informace a podněty přestali mít zájem, bylo by samozřejmě možné 

službu odhlásit.  

Máte-li jakékoliv podněty týkající se našeho společenství/kostela, 

můžete se obrátit na některého ze členů PR, komunitu SDB nebo 

můžete svůj podnět napsat do obálky na nástěnce PR.  

Příští schůzka PR se uskuteční 6. 9. 2020. 

 

Hezké dny prožité v blízkosti Boží Vám přeje Vaše PR!  

 


