Zápis z farní rady, 14.9.2022
Přítomní: p. Josef Hurt, Martina Muknšnáblová, Petra Jančurová, Vít Herynek, Klára Pirklová,
Tomáš Jech, Marika Pečená, Zbyněk Ludvík
Omluveni: Nina Nováková

Program:
1) Modlitba
2) Pastorační plánování farnosti
3) Výhled na Vánoce
4) Různé

Pastorační plánování farnosti:
Vzdělávací část:
Pastorační plánování
Synoda o synodalitě poukázala na potřebu naslouchání a rozlišování. Inspirace Aleše Opatrného a
Pavla Ambrose o pastoračním plánování a reflexe zkušenosti participativního stragického plánování
ve světě a církvi.
Aleš Opatrný: Je třeba zvážit a popsat zdroje ve farnosti – časové, finanční i lidské. Z reálných
možností se teprve rodí realistické plány a úkoly.
Synoda poukázala také na pojem duchovního rozlišování jako formu hledání odpovědi na poslání
církve a farnosti v dnešní době.
Diskuze: Jak najít vizi farnosti. Jaké je poslání naší farnosti.
V naší farnosti je aktuálně kvůli vizi ve farnosti realizován dotazník. Sběr dat bude probíhat v září a
říjnu 2022.
Jak poslání naší farnosti vnímají členové farní pastorační rady: Farnost je společenství. / Farnost
jako rodina. / Farnost by měla fungovat ven transparentně a viditelně. Aby nás lidi chtěli vyhledat. /
Otevřenost pro okolní svět. Neuzavřenost. / Přijmout různorodost. Autentické naslouchání. Brát
upřímně vážně, co druhý říká. I druzí mají nárok na svůj pohled. Vést dialog v periferií. / Růst,
realizace, seberealizace. / Korekce představ, které mají o farnosti kněží i laici.
Témata k promýšlení: Poslání farnosti /Růst víry. / Růst víry ve společenství. / Otevřenost.
K dotazníku: Postarat se o to, aby odpovědělo co nejvíc lidí.

Výhled na Vánoce:
Duchovní obnova: p. František Čech (nový farář v Čakovicích a Vinoři) v sobotu 10.12. od 9:00 do
12:00.
Tvůrčí adventní dílna:
návrh: 26.11.
bude doplněno
Žehnání adventních věnců:
První adventní neděle 27.11. od 9:00.
Diskuze: Pozvat na žehnání věnců veřejnost? - Ano.
Roráty:
Návrh: pátky 3.12., 10.12., 17.12. a středa 21.12. v 18:00
Hudební doprovod – nabízí Marika Pečená. Prosba k doprovodu také od Jarušky Krejcárkové.
Diskuze: Pozvat na roráty veřejnost? - Ano.

Bohoslužby na Vánoce:
Štědrý den:
16:00 Brandýs nad Labem
další termíny budou dodány

Boží hod:
9:00 Brandýs nad Labem
10:30 Lázně Toušeň
další termíny budou dodány
Silvestr:
sobota 31.12. v 18:00
Nový rok:
neděle 1.1. v 9:00

Různé:
biřmován 6.11.
setkání mládeže pořádané diecézním centrem pro mládež v Kobylisích pro 12 plus.
Pouť ke kostelu Obrácení sv.Pavla:
svátek středa 25.1.2023
pouť neděle 29.1.2023
Koncert v Zápech:
Benefiční koncert. Některý adventní víkend.
Na transparentním účtu je 35.000 Kč.
V roce 2023 žádost o dotaci – 90% dotace, 10% slíbila obec Zápy. Nutno počítat s vícepracemi a
náklady dalšími.
Stavební úpravy na faře:
Výměna některých oken.
Zafinancuje město + farnost.
Špýchar:
Našel se zájemce o dlouhodobý pronájem – firma Zahradní technika Jonák a Havlíček.
Aktuálně se bude podávat žádost na biskupství k projednání.
Výuka náboženství:
Mladší děti
Pondělí od 17h – vede Pavel Jireš
Mládež 12+
Jednou měsíčně úterý od 16h – vede Josef Hurt
Dobrovolníci pro katechezi dětí, mládeže i dospělých jsou vítáni.
p. Josef v lázních:
21.9. do 20.10.2022
na neděle jsou domluvené zástupy (kromě 25.9.)
Příští farní pastorační rada:
středa 18.1. od 19:00

Zápis schvalují:
Josef Hurt
Tomáš Jech

