31. 1. 2018, Březolupy, 3. setkání

Pastorační rada a ekonomická rada (dále PRF a ER)
Přítomni PRF: Hana Stiglerová, Věra Polášková, Lucie Křižková, Marie Hoferková, Míla Provazníková, Josef
Zábojník, Josef Sukup, František Jurčík Dále P. Pavel Macura (předseda), jh. Jan.
Přítomni ER: Ivo Šišák, Jaroslav Hoferek, Dáša Šišáková.
Omluveni: k. Artur Kozik, Josef Andrýsek.

Obsahem 3. setkání bylo:
a) Zhodnocení organizace a harmonogramu akcí uplynulého adventního a vánočního období roku
2017 a jejich realizace v letošním roce.
- Vánoční farní listy do každé schránky – zachováme a letos vložíme jako přílohu do obecních
zpravodajů.
- Žehnání tříkrálových koledníčků – na základě pozitivních ohlasů proběhne i v následujícím roce,
tentokrát při páteční večerní mši svaté v předvečer koledování, tj. 4. 1. 2019.
- Putování Panny Marie po farnosti – zlepšit návod, jakým způsobem sošku předávat mezi farníky.
- Harmonogram akcí obou farností – v letošním roce dojde ke koordinaci událostí mezi oběma
farnostmi a bude vytvořen společný plakát pro Advent a Vánoce.
- Výroba adventních věnců, jejich požehnání a rozsvěcování velkého adventního věnce
– se uskuteční v sobotu před první nedělí adventní, tj. dne 1. 12. 2018.
- Rozsvěcování vánočního stromu spolu s koncertem – jako možný termín byla předběžně určena
neděle 23. 12. 2018.
b) Přehled hospodaření farnosti
- Členové obou rad byli seznámeni s příjmy a výdaji farnosti za uplynulý rok 2017.
- Všichni členové byli seznámeni s obsahem žádosti o dotace podané na OÚ Březolupy.
c) Ostatní záležitosti
- Na návrh Lucie Křižkové byla rozjednána možnost (celoroční) sbírky na restauraci figur farního
betléma. Pro tento výkon byl osloven Rudolf Trucla, student oboru restaurátorství, bytem Březolupy.
Postavičky si prohlédnul, a nyní se čeká na jeho rozhodnutí.
- Mezi dalšími tématy se objevila například úvaha o možnostech zatlumení zpovědnice – nutné!
- Obě rady byly seznámeny s pastoračním plánem obou farností na rok 2018, viz příloha.

Zapsala: Lucie Křižková

Schválil: P. Pavel Macura
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Přehled hospodaření Římskokatolické farnosti Březolupy za rok 2017
PŘÍJMY
Nájemné
6 496,Sbírky běžné
298 130,Sbírky celodiecézní
51 291,Sbírka na opravu varhan v Bílovicích 5 717,Dotace od obce
19 369,Ostatní příjmy
21 364,CELKEM PŘÍJMY
402 367,-

VÝDAJE
Bohoslužebné (výzdoba, tisk, liturgické náčiní, oděvy, víno, hostie)
32 547,Režijní a ostatní výdaje (elektřina, plyn, voda, úklidové prostředky)
78 728,Opravy (elektrika v kostele, osvětlení kůru, oprava pohonu zvonu, klempířské práce, oprava varhan)
204 730,Odeslané sbírky a příspěvky diecézi
66 395,Ostatní výdaje (příspěvek na faru do Bílovic, na mzdy)
64 192,Daně
2 278,CELKEM VÝDAJE
448 870,-

Zůstatek na účtu k 31. 12. 2017 73.754,-

Výhled investic na rok 2018
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Časomíra (elektronické ovládání hodin)
Úpravy sakristie
Nové bezpečnostní zařízení v kostele
Oprava a nátěr střechy fary
Zábrana proti záplavě vodou u hlavního vchodu do kostela
Oprava střechy kostela
Oprava a nátěr oplocení fary
Oprava prosklené stříšky nad hlavním vchodem do kostela
Drobné vybavení schóly a oratoře
Úprava farní zahrady

Přehled událostí v nadcházejících dvou měsících
2. 2. Pá – 16:00 – Oratoř sv. Filipa Neriho
4. 2. Ne – představení prvokomunikantů při ranní mši svaté
7. 2. St – odpoledne – adorační den farnosti zakončený mší svatou (v 18 hodin)
14. 2. St – Popeleční středa
Křížová cesta – Pá – 17:20 – 16. 2., 23. 2., 2. 3. (není), 9. 3., 16. 3., 23. 3.
Ne – 14:30 – 18. 2., 25. 2., 4. 3., 11. 3., 18. 3., 25. 3.
16. 2. Pá – 16:00 – Oratoř sv. Filipa Neriho s přespáním na faře
3. 3. So – 16:00 – Mariánské večeřadlo v Bílovicích – v režii farníků z Březolup
4. 3. Ne – Křížová cesta na Šarovech
10. 3. So – Duchovní obnova obou farností – koná se v Bílovicích
Rozpis obřadů Svatého týdne a rozpis zpovídání s aktuální platností bude umístěn ve farních listech.
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