XVIII. zasedání PRF Keblov
dne 17. 2. 2012
Předsedající: P. Maximilián R. Rylko O. Praem
Zapisovatel: Čadilová L.
Přítomni: P. Maximilián R. Rylko O. Praem, Dušek Pavel, Brzoň Jaroslav, Vlková Jana, Dufek Josef,
Lebedová Jana
Omluveni: Vítová Lenka, Kadlecová Jarmila, Martínková Ludmila

PROGRAM:
Resumé (ples)
Postní doba
Příprava na 1. sv. přijímání
Biřmování
Diskuze

1. Modlitba
2.

Farní ples – se opět vydařil (hlavně díky práci p. faráře a pomoci některých farníků, kteří se
aktivně zapojili), zúčastnilo se cca. 270 lidí, výtěžek po předběžném spočítání cca. 58 000 Kč,
z kterého se ovšem musí ještě zaplatit autobus. Pro příští rok se vytvoří seznam sponzorů, jejich
mailové adresy, kontakty a loga (použila by se na plakáty)
Příští rok bude ples 18. 1. 2013, výtěžek z něj bude použit na opravu varhan v Keblově. Je třeba,
aby si přípravu plesu vzali více za své farníci.

3.

Postní doba
V pátek v 17.00 hod. setkání s dětmi
Popeleční středa – mše sv. 16.30 hod. Snět, 18.00 hod. Bernartice
V sobotu mše sv. ve Všebořicích
Duchovní obnova v postní době
Křížová cesta – rozpis bude vyvěšen, některé termíny jsou již obsazeny, ostatní jsou ještě
k dispozici.

4.

1. sv. přijímání – veřejné představení dětí, které se připravují na 1. sv. přijímání a jejích
rodičů farnímu společenství – asi 18. 3. v rámci dětské mše, pak je třeba s rodiči se domluvit, kdy
se bude konat setkávání a příprava dětí.

5.

Biřmování – technické připomínky ke mši sv. (výběr písní apod.), veřejné představení
biřmovanců farnímu společenství.

6.

V sobotu 25. 2. 2012 se bude konat děkovná bohoslužba Dominika Duky v Praze

7.

Dopis – přečtení dopisu s prosbou o finanční podporu na opravu maleb v kostele v Zahrádce
- prozatím nevyhověno – až po zafinancování a dokončení oprav kostela ve Snětě

8.

Oslovení podnikatelů z farnosti a okolí na příspěvek na opravy kostela ve Snětě, na stavební
práce osloveno 5 firem a zatím probíhá výběr

9.

Úklid a výzdoba kostela – p. farář znovu připomíná, že úklid a výzdoba kostela v Keblově probíhá
podle loňského rozpisu, který bude vyvěšen a je třeba zodpovědnějšího přístupu farníků

10. Příští setkání 23. 3. 2012 přibližně v 17:30 hod.

