Zápis z farní pastorační rady, 16.2.2022
Přítomní členové farní rady: p. Josef Hurt, Klára Muknšnáblová, Monika Pecková, Petra Jančurová,
Stanislav Předota, Klára Pirklová, Zbyněk Ludvík
Omluvili se: Nina Nováková, Vít Herynek, Cecilka Linková, Tomáš Jech
Hosté: Pavla Předotová, Jitka Matysová, Martina Herynková, Lenka Šimarová, Marika Pečená,
Hanka Urbanová
1) Synoda o synodalitě:
V Brandýse se pravidelně schází jedna skupina. Schází se 8 lidí. Setkání do této doby proběhly 4.
Druhá skupina se zatím sešla jednou.
2) Reflexe identity farní pastorační rady:
Co je pastorační rada? Jaký je její význam?
Hosté:
„Bylo by fajn sdílet zápis ne dlouho po setkání.“
„Dlouho jsem nevěděla, že se můžu přijít podívat.“
„Lidi, kteří podporují aktivity, které jsou ve farnosti dobré a které ne.“
„Zajímá mě život ve farnosti.“
„Jsem ráda, že se tady dnes můžu účastnit farní rady.“
„Charakter farní rady záleží na charakteru místa.“
„Farní rada je příležitost pro zamýšlení se nad vizí.“
Členové:
„Ještě bychom měli více zvát další lidi.“
„Kdokoli chce být aktivní ve farnosti, ten nemusí být členem rady.“
„Navrhuji v krátkosti zveřejnit program farní rady, aby se předem vědělo, co budeme probíhat.“
„Je důležité si uvědomit posun od farní rady k pastorační radě.“
„Je dobré si uvědomit, že nejsme zastupitelstvo, ani pracovní porada v neziskovce.“
„Bylo by dobré vnímat, kdo všechno tvoří farnost.“
„Dneska je to poprvé celé historii, co se na farní radě akcentuje pastorační prvek. Bude potřeba
redefinovat to, kým tedy jsme.“
„Stanovy pastorační rady farnosti popisují pastoraci a roli členů farní pastorační rady.“
Závěr: Tento rok hledání a rozlišování v oblasti pastorace. Hledání vize pro pastoraci farnosti
dovnitř a navenek. Co lidi okolo nás potřebují? Jaké jsou potřeby lidí v naší farnosti?
3) Velikonoce:
Velikonoční vigilie, sobota – 20:00
Termíny jako obvykle.

Křížové cesty jsou naplánované na pátky v postní době, vedené laiky (7x).
4) Noc kostelů:
Datum: 10.června 2022 (pátek)
Zápy a Svémyslice – proběhnou Noci kostelů
Brandýs nad Labem – organizace se ujala Jitka Matysová. Zájemci o pomoc nechť se přihlásí:
matysovaeqe@gmail.com

5) Různé:
Farní úklid: Hanka Urbanová uklízí spodní patro fary. Jitka Matysová se stará o úklid nahoře. O
úklid kostela se stará pravidelně cca 20 lidí.
Celofarní brigáda: úklid fary a kostela - je naplánovaný na 9.dubna 2022 (sobota před Květnou
nedělí).
Mládež: Výuka náboženství probíhá. Výlety probíhají. Mikulášská nabídka proběhla. Tábor bude.
Společenství mládeže vede Terka Holcová.
Tvořivé dílny: Budou pokračovat.
Zápy: Funguje transparentní účet pro potřeby opravy střechy kostela. Vilma Hatoňová a Herynkovi
uvítají nápad na benefici. Zápský kostel je potřeba zviditelnit veřejnosti. Nápady jsou vítány.
Svémyslice: Kostel i se hřbitovem se bude převádět pod obec. Proběhlo setkání s farníky ve
Svémyslicích, došlo se ke společnému konsensu. Důvod – kostel potřebuje rozsáhlejší opravu.
Varhany v Brandýse nad Labem: Přišel návrh rozpočtu. Je to k projednání na ekonomické radě.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Další termín setkání farní pastorační rady: 11.května 2022, 18:30
Předběžné body na příští farní pastorační radu: Pastorace. Kdo všechno tvoří naší farnost?
Mezigenerační setkávání.

