
Zápis z farní rady 2. 9. 2020 
 

Bohoslužby: 

 V současné době je v platnosti nařízení nosit roušky v uzavřených prostorech 

bez ohledu na počet osob. Na bohoslužby je tedy nutné nosit roušku, zejména 

na páteční, sobotní a nedělní mše, na kterých je více lidí a není kolikrát možné 

udržet dvoumetrové rozestupy. Dále je z hygienického hlediska doporučeno svaté 

přijímaní přijímat na ruku spíše než do úst. Prosíme o zodpovědnost v celé věci. 

 S přicházejícím chřipkovým obdobím a i rostoucím rizikem nakažení COVID je 

v řešení možné znovuobnovení paralelních on-line přenosů bohoslužeb. 

Technický tým zajistí návrh vysílání a jeho konkrétní provedení. 

 Budou připraveny návrhy na možné zavedení reproduktorů na Starý hřbitov 

během mše sv. Ty by byly umístěny nejspíše na boku kostela i u hlavního chodu 

(mezi dveřmi). 

Hospodářská témata: 

 Uvažuje se o opravě křížku na Holubické. Ta by mohla být hrazena z dotací. S 

firmou, která by mohla rekonstrukci provést se ještě bude odhadovat celková cena 

opravy. 

Podzimní etapa výmalby kostela: 

 Výmalba bude zahájena po svátosti biřmování, konkrétně 6. 10., a měla by 

být dokončena do jednoho měsíce (cca do 8. listopadu). Na pondělí 5. 10. se 

svolá úklidová brigáda, aby byl kostel na výmalbu připraven. 

 Během období výmalby (5. 10. - 8. 11.) budou tedy mše ve všední den 

probíhat na faře. Páteční a víkendové mše budou zajištěny v místních 

kulturních domech či na faře. Pohřby budou zajištěny individuálně po 

domluvě s rodinou, např. v kaplích. Celý kostel bude v tomto období uzavřen. 

o BOHOSLUŽBY (5. 10. - 8. 11.) 

 Pátek - Dělnický dům či fara 

 Sobota - fara 

 Neděle - 11. + 18. 10. - Dělňák, 25. 10.  - KD Sivice, 1. + 2. 11. - 

Dělňák, 8. 11. - KD Sivice 

 Další etapa výmalby potrvá přibližně do adventu. Mše sv. ve všední dny 
budou určitě opět na faře. Nedělní bohoslužby a pohřby by mohly být již 

v kostele, uvidí se dle situace. 

Ze života farnosti: 

 Říjnová farní kavárna (neděle 4.10.) bude pořádána venku v okolí kostela.  

 Letošní pouť do Sloupa bude s úmyslem za manželství v naší farnosti. 

 Na svátost biřmování přijede do naší farnosti o. biskup Pavel Konzbul. Ihned 

po mši se uskuteční v režii biřmovanců krátká beseda s o. biskupem. 



 Nejspíše na podzim a v zimě bude v naší farnosti pořádán program pro 

manžele. V řešení je několik forem, mezi nimi např. manželské večery či 

adventní obnova manželů. Proběhne také obnova manželských slibů na svátek 

Svaté rodiny.  

 O. Lacina po nadcházející slavnosti sv. příjímání zahájí nový typ přípravy na 
tuto svátost. Příprava bude více zaměřena na osobní vztah s Bohem a bude 

probíhat ve zpěvárně. Uskuteční se také seznamovací nedělní odpoledne na 

farním dvoře pro prvokomunikanty a jejich rodiče.  

 Návrh na omezení (téměř zrušení) stolků s tiskovinami vzadu v  kostele. 
Zůstalo by pouze to nejnutnější jako Katolický týdeník aj. Ostatní informace či 
linky, které jsou nyní v papírové formě, by byly převedeny na web.  

 

 

 


