
Zápis z farní pastorační rady
13.11.2021

1) Synoda

Petra Jančurová se rozhodla zapojit do aktivit synody. 14.11. první setkání skupiny konvertitů
- využije metodiku setkávání pracovní skupinky, tj. do března 2022 dojít ke konsensu v
tématech synody.

Jako farní rada vnímáme dobro procesu synody a vyjadřujeme mu podporu. Hledá cestu
komunity v Brandýse tady a teď.

2) Advent + Vánoce

a) Roráty: Farní rada odsouhlasila soboty ráno 7:00. Termíny: 4., 11., 18.prosince +
snídaně. Josef nechává organizaci na těch, kteří podpořili roráty v ranních hodinách.

b) Vánoce:

- Brandýs nad Labem: 24.12. mše svatá od 16:00 + vánoční hudbu organizuje Standa
Předota

- Zápy: 24.12. mše svatá od 21:00
- Svémyslice: mše svatá 24.12. od 23:00
- Brandýs nad Labem: 25.12. od 9:00 + vánoční hudbu organizuje Standa Předota

c) Betlém: Tomáš Jech, Standa Předota pomůžou Jožce Janákové s betlémem.

3) Covid-19
Jsou lidé, kteří přestali chodit do kostela po Covidu.

4) Mládež
Na náboženství chodí 8+8 dětí. Výlet v říjnu proběhl. Další je naplánován. Mládež nabídla
mikulášskou nabídku. Plánuje se tábor.

Mládež se pravidelně schází v neděli. Vede ho Rebeka.



5) Web + sociální sítě

6) Založené transparentního účtu na obnovu střechy v Zápech
V Zápech je potřeba opravit střechu kostela. Proběhl benefiční koncert. Starost Záp +
zástupci farnosti navrhují zřízení transparentního účtu. Farní rada souhlasí.

Číslo transparentního účtu se zveřejní na webu.

7) Společný farní charitativní projekt
Návrhy - sestry Vincentky, klášter bosích karmelitek v Drastech, investice do farní zahrady.
Hanka Urbanová navrhuje pravidelná setkávání se sestrami Vincentkami.
Téma farní rada nechává otevřené.

8) Péče o čistotu kostela
Proběhla brigáda v kostele. Vyvezlo se 23 odpadních pytlů do sběrného dvora.
Jožka Janáková navrhuje, aby důkladný úklid probíhal častěji.

Je potřeba uklízet: plochy oltářů, lavice, prostor za oltářem…

Jožka + Hanka udělají podrobný rozpis toho, co je potřeba pravidelně uklízet a rozpis úklidu
na celý rok. Navrhuje udělat osvětu ohledně péče o kostel a jeho vybavení jeden z pátečních
večerů.


