Zápis ze zasedání pastorační a ekonomické rady farnosti Valašské
Meziříčí dne 3.9.2019
Přítomni: P. Pavel Stefan, Bohdan Mikušek, Ludmila Černochová, Václav Chládek, Pavel Juránek, Petr
Vrána, Jiří Dřímal, Radek Zavičák, Libor Tománek, Naďa Gilarová,, Eliška Vahalová, Eliška Štefková, Eva
Pupíková, Ladislav Denk, Michal Perutka, Josef Bučo, Evžen Hlavica

Program:
1. Modlitba

2. Příprava na oslavy 600 let farosti
B. Mikušek představil návrh programu na oslavy 600 let farnosti
1) Termín: 28. října 2019
2) Časový program: 15:00 mše sv., poté slavnostní setkání v KD v Hrachovci (cca 17:00)
3) Mše sv.: bude zpívat schola, koncelebranti všichni pozvaní kněží, hlavní celebrant O. Pavel nebo
někdo z biskupů
4) Přesun do KD Hrachovec: 2 autobusy (A. Žilinská), zpáteční odvoz např. za 2 hodiny, následně 2x
za ½ hodiny (poslední autobus ve 20:00)
5) Pronájem KD a zajištění parkování podél silnice: dohodnout s MěÚ (A. Žilinská)
6) Oslovení a pozvání kněží, kteří ve farnosti působili:
- seznam: O. Pavel
- rozeslání: A. Žilinská
- B. Mikušek připraví námět, který si každý z nich dopředu připraví (např. jeden výrazný
zážitek/co mu působení ve farnosti přineslo/na co nejraději vzpomíná)
7) Oslovení a pozvání arcibiskupa (některého z biskupů): O. Pavel (ke zvážení)
8) Historie farnosti:
- text: E. Hlavica
- vytištění do brožury, k dispozici při mši a v KD: E. Hlavica
9) Dárky pro pozvané kněze/biskupa:
- kalendář s fotografiemi O. Pavla (A. Žilinská)
- drobná výtvarná práce s vhodným symbolem (kostel): žáci ZŠ Salvátor (L. Černochová)
10) Občerstvení v KD Hrachovec
- studené mísy: Fy. Váhala, umístěné ve vedlejším sálku (nutno dohodnout s L. Vaiglem)
- frgály: O. Pavel
- nealkoholické nápoje – voda ve skle: E. Štefková, zapůjčení skla dohodnout s L. Vaiglem
- čepované pivo: E. Hlavica
11) Rozmístění mobiliáře v KD Hrachovec:

- uprostřed židle, po bocích stoly se židlemi (skauti)
- pódium: židle pro pozvané kněze, moderátora
- výzdoba pódia: A. Žilinská
12) Potřebná technika v KD Hrachovec:
- ozvučení v KD Hrachovec: je tam nainstalováno
- promítání slide show o historii farnosti – ve vedlejší místnosti: E. Hlavica
13) Program slavnostního setkání:
- občerstvení (30´)
- Broučci (15´)
- stručná historie farnosti, informace o současnosti (15´):
- představení kněží a jejich krátký příspěvek na dané téma (60´)
- poděkování a přání O. Pavla/přání a požehnání biskupa (10´)
14) Volná zábava, ukončení v cca 20:00 hodin

4. Získání budovy Stavebního učiliště na ul.Komenského pro ZŠ Salvátor a DS Rybičky







L.Denk a E.Hlavica seznámili přítomné s aktuální situací ohledně plánu na získaní budovy na
ul.Komenského
za tímto účelem založeno občanské sdružení, proběhla schůzka s hejtmanem J.Čunkem,
zpracován předběžný rozpočet na rekonstrukci, představeny některé možnosti získání financí,
zjištěny informace o bývalých pozemcích Salvatoriánů ve městě
pro další postup nutný souhlas rady školy, rodičů žáků, ekonomické a pastorační rady farnosti;
v případě celkového konsensu bude předložen plán arcibiskupství
rada školy ZŠ Salvátor na svém zasedání 1.7. revokovala hlasování ze 4.6. a novým hlasováním
podpořila tento projekt, příští týden se sejde k dalšímu jednání
na konci zasedání proběhlo hlasování o podpoře ze strany ekonomické a pastorační rady; většina
přítomných členů kromě jednoho člena pastorační rady, který se zdržel hlasování, vyjádřila
podporu tomuto záměru a souhlasí s podnikáním dalších kroků v této záležitosti

5. Modlitba + požehnání

Zapsal: Radek Zavičák
Schválil: P. Pavel Stefan

