Zápis z ekonomické a pastorační rady Odry, 10. 9. 2015
zúčastnění: P. Petr Kuník, P. Michal Jadavan, Jan Skalka, Josef Jakubík, Petr Vymětal, Martin
Jakubík, Hana Jakubíková, Petra Chrástková, Jana Vymětalová, Josef Skalka,
omluveni: Vojtěch Šrámek, Jiří Jakubík
neúčastni: Jiří Schindler, Jindřiška Měsícová
Program:
 modlitba
 oznámení o půjčce z biskupství, oznámení o postupném zprovoznění topení v objektu
„kaplanky“, zedník nastoupí ve středu, vize topení ve zbylé části fary; splácení začne až
roku 2016; splátky biskupství budou únosné (cca 2 000,- Kč měsíčně), protože budou
sníženy o nájem, který bude nájemník platit farnosti
 Orel jednota Odry má stále zájem o půdní prostory na faře, vzhledem k možnostem dotací
z Orla a firem by farnost přispěla jen zlomkovou částí ceny na zateplení
 dřevo na zimu se podařilo uskladnit
 farnost Veselí a Mankovice budou požádány o dar farnosti Odry
 vize oprav kostela v Mankovicích
 pan Zdeněk Orlita z muzea volal ohledně nepředaných položek podle smlouvy o zápůjčky
významných děl ze dne 28. 06. 2010 uzavřenou mezi farností Odry, zastoupenou P.
Vladimírem Schmidtem a Muzeem Oderska, zastoupenou starostou Pavlem Matůšů. Jde
konkrétně o dvě položky, které ještě nebyly předány: obraz Jana Křtitele (zrestaurovaný
obraz panem Václavem Chovancem z Nového Jičína v současné době v předsálí fary),
socha svaté Anny Samétřetí v presbytáři v kostele v Odrách (socha z 16. století); o. Petr
přednesl důvody ohledně zapůjčení či nezapůjčení sochy svaté Anny Samétřetí do muzea;
jednotliví členové PR se vyjadřovali ohledně zápůjčky či ponechání sochy v kostele –
členové pastorační rady se shodli na ponechání sochy v kostele s vizí lepšího zabezpečení
sochy. Ke zmíněné smlouvě bude vyhotoveno prohlášení ze strany vypůjčitele o
ponechání těchto položek na původních místech.
 P. František Staněk se dnes dožívá třiceti let, a ohlašuje ve farnosti svou návštěvu se
spolužáky z Říma; paní Vymětalová objednala malé dárky pro kněze.
 P. Tomáš Mlýnek bude o misijní neděli (18. 10. 2015) hovořit o projektu „Sanitka“, do
které ho se naše farnost také zapojila; P. Mlýnek by se rád zúčastnil besedy na dané téma
po mši svaté.
 plánování: viz příloha
o celoroční a dlouhodobé pastorační aktivity
 pastorace mládeže: páteční setkávání dívek a ministrantů bude probíhat
frekvenci a formu setkávání odhalí až čas
 2. pátek v měsíci budou probíhat dětské mše svaté
 poslední pátek v měsíci pak budou probíhat mládežnické mše svaté
o návrhy
 svatomikulášské putování dětí na Dobešov
 zapsal P. Michal Jadavan

