DOPIS FARNÍKŮM
Milí přátelé, spolufarníci,
víte, jak „staré“ je naše pastorační centrum? A kdy se postavil náš kostel a kdy proběhla
jeho poslední rekonstrukce? Čas běží rychle a určitě nám dáte za pravdu, že jestliže
chceme kostel i pastorační centrum vnímat jako náš společný farní domov, potřebují
oba prostory pravidelnou údržbu a s tím související různé opravy.
Stejně jako si doma každý z nás nesjednává na vše odborníky, bylo by fajn, kdyby tomu
tak mohlo být i v našem farním domově, který můžeme utvářet společnými silami – a to
tak, aby nám i našim dětem pomáhal v prohlubování víry v kruhu společenství blízkých,
napříč generacemi. Svépomocně lze totiž udělat hodně práce a ušetřit tím peníze na
náročné opravy a případné investice.
I dnes je mezi námi řada farníků, kteří dlouhodobě pomáhají, ale myslíme si, že někteří
z vás ani netuší, že je třeba s něčím pomoci, či jakou pomoc by mohli nabídnout. Víme,
že se v dnešní době skoro každá rodina potýká s nedostatkem času. Ale myslíte si, že by
nebylo pro vaši rodinu únosné pomoci ve farnosti třeba alespoň hodinu či dvě za rok?
Prosíme vás: Popovídejte si o tom doma a zkuste se podle svých schopností zapojit do
některé oblasti pomoci. Ať se zapojí táta, máma, synek či dcerka, všichni budou vítáni.
Tento seznam by pak sloužil P. Angelovi či pastoračním asistentkám, na koho se
v případě potřeby obrátit.
Koordinátor technických prací (při opravách kostela i PCSvT) bude v kontaktu
s knězem a s vikariátním technikem.

Oblasti, kde je potřeba vaší pomoci:
1. Ferda Mravenec - práce všeho druhu (drobné opravy typu hodinový manžel).
2. Brouk Pytlík – pomocník Ferdy Mravence (práce pomocné i odborné zámečnické, truhlářské, zednické)
3. Závozníci - něco někam dovézt, odvézt
4. Taxikáři - někoho někam dovézt (přednášejícího, starší lidi na Den
nemocných, na společenský večer apod.)
5. Opraváři - zařídit drobné opravy např. vysavač, mikrofon nebo sjednání
servisu
6. Siláci - něco někam odnést – chlapi + kluci, kteří mají silné paže
7. Zahradníci - na stříhání keřů, hrabání listí, pletí
8. Ochotníci v zimě - ochotní v neděli ráno odhrnout sníh před kostelem a u PC
9. Úklidová četa - občas přijít očistit nějaké to okno v PCSvT
10. Dveřníci - otevírat kostel pro církevní turistiku
11. Sportovci – údržba hřiště (oprava oplocení, dvířek, vyčištění náletů aj.)
12. IT znalec - k občasnému servisu a zefektivnění počítače v kanceláři farnosti
13. Hoteliéři - pomoc s přípravou agapé a oslav
Prosíme, vyberte si. Vaše odpovědi uvítáme co nejdřív na e-mailu pcstomas@volny.cz.
Nebo se můžete hlásit u P. Angela.
Děkujeme!
Vaše pastorační rada

