SLUŽBY VE FARNOSTI

Obecně: Hlavní odpovědnost za všechno má celé společenství farnosti s farářem, ale vzhledem k velikosti farnosti a velké nemožnosti faráře se věnovat všemu naplno je třeba, aby někdo dbal na plné fungování určitého úkolu farnosti.

OBLAST PASTORACE:

Odpovědnost:

Hlavní úkoly:

osoba:

Aktuality:

nástěnka / web / nástěnka i web
František Boček, Jiří Buš, Martin
Hoder, Vít Hönig, Bohumil Kocina,
Marie Nečasová, Zuzana
Pecháčková, Zdenka Prudilová,
Lukáš Pavelec, František Širůček
ml.

Pastorační rada (20/23)

LITURGIE

Slavení bohoslužeb

Koordinátor lektorů

Martin Hoder

Stará se o jejich formaci a organizaci

Lektoři

V současnosti 20 osob

Čtou Boží slovo

Kostelník klášterního k.

František Buš

Kostelníci farního kostela

Libor Doskočil, Zdeněk Hrdlička,
Karel Koubek,
Antonín Odehnal,
Vojtěch Parolek, Josef Vlach

Připravují kostel k bohoslužbě, organizují ministranty

Hlavní kostelník

Jožo Gabarík

Stará se o fungování kostelnických služeb včetně potřeb k bohoslužbám a o komunikaci s kostelníky

Akolyté

o. Jiří a Jožo Gabarík

Stará se o koordinaci a formaci akolytů

Helena Pavelcová

Navrhuje hudbu, prováděnou zpěváky, scholami, sbory a doprovázejícími, a ty koordinuje

Vedoucí scholy v klášterním k.

František Buš

Vedoucí chrámového sboru

Karel Pecháček

Varhaník klášterního k.
Varhaníci farního kostela

Jiří Lebiš, Hana Kratochvílová
Marie Nečasová, Emilie Portlová,
Dagmar Lžíčařová

Hlavní varhaník

Hana Bočková

Koordinuje varhaníky v jejich službě a péči o to, co je spojené s touto službou

Vedoucí ministrantů (20/21)

Jiří Buš

Se svým týmem formuje ministrany

Emilie Portlová

Organizuje společné modlitby: křížové cesty, májové a říjnové pobožnosti, adorace, chvály, prosebné a
děkovné modlitby (např. modlitby a děkování za úrodu), poutě apod.
Rodičovský pár, který přednáší rodičům – připracujícím se na křest jejich narozených dětí – téma
výchovy dětí, s knězem o ně pečují a reprezentují farní společenství

Křest malých dětí

Šárka Bubeníková

S knězem organizují přípravu na 1. přijetí svátosti eucharistie a smíření (příp. křtu) dětí

Iniciace dospívajících (20/22)

Hana Přichystalová ad.

S týmem organizují přípravu mladých na biřmování, příp. jiné svátosti

Příprava na manželství

Manželský pár, který Iniciuje formaci k manželství a motivují k ní (např. informace o kurzech): od dětí,
Manželé Muchovi a Lepkovi (děkanát) přes dospívající až po snoubence. Mají jedno setkání pro páry, který se připravují přijmout svátost
manželství, doprovázejí je k jejímu přijetí a v prvních letech manželství

Koordinátor náboženství

Hledá se

Ve farností se hledá

Martin Hoder, P. Michal Polenda
-

Koordinuje výuku náboženství dětí ve farnosti

Hledá se

Vyučují náboženství děti

Hledají se

Hledá a koordinuje způsoby, kterými může farnost hlásat evangelium lidem mimo společenství,
koordinuje evangelizační akce (např. Noc kostelů)

Hledá se

Farní charitní dílo (20/21)

Zdenka Prudilová

Vytváří se svým týmem struktury farní službu potřebným, koordinuje ji, motivuje k ní.

Sociální apoštolát

Katolická beseda

Zajímá se o to, co je třeba a co mohou farníci dělat pro sociální spravedlnost a uskutečňuje to.

Lukáš Pavelec

Podporuje a koordinuje aktivity, které posilují farní společenství (farní den, farní kavárna apod.)

Hegerovi

Podporuje vše, co pomáhá rodinám (např. diecézní pouť rodiny, víkend rodin, společenství rodin) a
manželům (např. obnovy pro manžele) a informuje je o tom.

Hledají se

Organizuje katecheze pro ně

Hledá se

Koinonia
Rodiny a manželé
Děti

Předškoláci
Katecheze (21/22)

Andrea Fadrná a Lenka Řehořová

Preevangelizace
Mládež

Zuzana Pecháčková

Senioři

-

interní

Podporují katechezi dětí školního věku
Podporuje možné preevangelizační aktivity pro děti: vstupy do škol, nabídky školkám apod.
Stará se o všechny mladé ve společenství farnosti (od 8. třídy) o jejich aktivizaci, motivaci ke
společenství, křesťanským akcím apod.

Hledá se

Stará se o nabídku katecheze a jiného setkávání pro seniory

Hledá se

Vít Hönig

Stará se o vše, co podporuje cestu k jednotě s jinými křesťanskými společenstvími a spolupráci s nimi

Správa webu farnosti

Marie Kocinová

Pečují o technické fungování internetových stránkách, v případě potřeby přidávají články.

Facebookové informace

Jitka Pecháčková

Stará se o to, aby na stránkách a facebooku farnosti byl důležitý obsah pro ty, kteří je využívají.

Nástěnky

Jana Chloupková

Ekumenismus
Komunikace

Je možné se hlásit do schol

Stará se o to, aby dospělí byli formováni ve víře (iniciuje kurzy a informuje o kuzech na jiných místech,
vč. médií)

Preevangelizace a evangelizace

KATEGORIE

Mohou přinést eucharistii i k vám
domů; V případě pověření faráře
může donést nemocnému kdokoliv

Je možné se na ně obracet s přáním
písní

Iniciace dětí

Vyučující náboženství

DIAKONIA

Rozpis na webu v sekci Služby;
Je možné se přihlásit

Scholčo, Hana Přichystalová

Katecheze dospělých
Náboženství

Pověřeni biskupem starají se o eucharistii a její podávání

Koordinátorka hudby (21/22)

Společné modlitby

HLÁSÁNÍ

Libor Doskočil, Jožo Gabarík, Martin
Hoder, František Boček, Petr Dobeš

Koordinátor akolytů

Hudeníci a hudební tělesa

Svátostná příprava

Doprovází farnost v hledání, plánování a uskutečňování poslání, které jí Pán svěřil

Pečuje o farní nástěnky, aby tam byly přehledně aktuální informace i povzbudivý obsah.

Fotograf ve farním kostele
Fotograf v klášterním kostele
S částmi farnosti:

-

Fotografuje, archivuje a prezentuje fotografie

Hledá se

Marie Kocinová
Fotografuje, archivuje a prezentuje fotografie
Třebětín: pí. Janková; Lhota: Za každou část farnosti některý její obyvatel zajišťuje komunikaci mezi farností a ostatními obyvateli
nejen při akcích, probíhající v této místní části; předává informace také těm, kteří je těžko získávají.
Kněževísko: - Zábludov: Jasinov: Pavel Pravec; Meziříčko: -; Slatinka: - Babolky: Blanka Skoumalová; Novičí: - Kochov: Dagmar Lžíčařová; Kladoruby: Jiří Širůček;
Podolí: - Míchov: Hana Juříková; Lazinov: - Skrchov: Šárka Bubeníková

externí

Dbá na prezentaci farnosti a evangelia v mimofarních zpravodajích a webech pro širokou veřejnost

Hledá se

Jaroslav Janča, Leona Koubková,
Vojtěch Parolek, Vít Plíhal, Radek
Procházka

Koordinuje hospodaření farnosti

Můžete je kontaktovat s návrhy a
nabízet spolupráci

Péče o zeleň

Antonín Portl (m.)

Metodicky připravuje a koordinuje péči o zeleň na pozemcích farnosti

Spolupracovníci se mohou nabízet

Tráva na hřišti a kolem fary

Skauti

Tráva kolem kostela

Milan Hejl st., Tomáš Doskočil

Koordinuje sekání trávy na ploše kolem kostela až ke hřbitovu a kolem hřiště (v současnosti 1 osoba)

Spolupracovníci se mohou nabízet

Úklid kostela – 2. skupina

Vít Hönig
Kateřina Maloňová

Koordinuje úklid pro obě skupiny a organizuje úklid 2. skupiny (cca 12 osob)

Spolupracovníci se mohou nabízet

Organizuje úklid 1. skupiny (v současnosti cca 10 osob)

Rozpis na webu v sekci Služby

-

OBLAST HOSPODAŘENÍ:
Ekonomická rada (20/26)

Úklid kostela

?

Úklid kůru

Spolupracovníci se mohou nabízet

Úklid klášterního kostela

Helena Bušová

Koordinuje úklid klášterního kostela

Úklid fary

Zdenka Prudilová

Koordinuje úklid společných prostor fary (v současnosti více skupin)

Spolupracovníci se mohou nabízet

Využívání fary

Lukáš Pavelec

Koordinuje využívání fary a farního vybavení, předává a přebírá faru a její vybavení při využívání na
mimofarní aktivity

Hledá se

Výzdoba farního kostela

Barbora Brožková

S týmem (v současnosti + 2 osoby) zdobí farní kostel

Hledají se

Příprava Betléma a stromků

Libor Doskočil, Luboš Jurnečka

S týmem připravuje Betlém a vánoční stromky

Výzdoba klášterního kostela

Marie Kocinová

S týmem zdobí klášterní kostel

Farní kancelář

Alena Hönigová a Marie Nečasová

Starají se o farní kancelář, matriku a sbírky

