Hledáme spolupracovníky:
➢

Připravování výstav v prostoru ochozu
Ve farnosti je v době vánoční krásný zvyk výstavy Betlémů. Na této akci se podílí
mnozí lidé z našeho města i okolí – třeba i tím, že dodávají vlastní Betlémy na
výstavu. Ochoz v tomto čase je otevřen širší veřejnosti a na výstavu přichází i děti
z našich škol.
Je tedy pochopitelnou výzvou, abychom prostory ochozu využili i v jiných
měsících roku. První příležitostí pro nás mohou být významné křesťanské svátky
– Velikonoce. V tomto čase můžeme ochoz využít jako prostor, ve kterém bude
širší veřejnosti představeno poselství Velikonoc. Je možné udělat interaktivní
výstavu, která by mohla provést návštěvníky Svatým týdnem. Zároveň by ale
mohly prostory také obsahovat výtvory z lidové tradice – zdobení kraslic, apod.

V dalších měsících roku by se mohly v prostorách ochozu střídat výstavy věnující
se liturgickému roku, čeští svatí, Svatořečení svaté Anežky a pád komunismu,
život farnosti, rok se svatými… Všechny tyto výstavy by mohly být využívány i
našimi školami v rámci jejich vzdělávacích programů.

Všechny, kdo by se chtěli podílet na vymýšlení i přípravě
těchto výstav, prosím, aby se přihlásili otci Martinu
Sklenářovi.

➢

Připravování českobrodské pouti
V letošním roce bychom rádi obnovili tradici slavení svatogothardské
pouti v Českém Brodě. Svátek patrona našeho kostela, sv. Gotharda,
připadá na 5. května. Slavení pouti tedy připadá na první květnový
víkend a rádi bychom, aby se stalo celospolečenskou událostí.
Na sobotu 4. května bychom rádi připravili sportovní odpoledne.
V oblasti náměstí a přilehlého okolí by se mohly konat různé turnaje –
v petangu, streetballu, orientační běh, cyklistický závod pro děti…
Mohou být připravená také nějaká další stanoviště s různými
atrakcemi pro děti.
Vyvrcholením sobotního odpoledne by byl slavnostní večer v kostele
sv. Gotharda. Při něm by mohlo vystoupit nejen nějaké hudební těleso,
ale byl by to také prostor např. pro divadelní představení o sv.
Gothardovi, nějaké povídání o něčem v našem kostele…
V neděli v letošním roce oslavíme pouť s naším pomocným biskupem,
Zdenkem Wasserbauerem, který do farnosti přijede udílet svátost
biřmování. V Oranžové zahradě bude následně připraveno pohoštění.
Celá slavnost by mohla být zakončena v odpoledních hodinách
v prostorách u kapličky sv. Gotharda připraveným programem.

Všechny, kdo by se chtěli podílet na přípravě
českobrodské pouti, prosím, aby se přihlásili otci
Martinu Sklenářovi.

➢

Připravování poutí v Tismicích
V letošním roce také usilujeme o obnovení poutního místa v Tismicích.
Prvním naším krokem bylo zahájení poutí každou první sobotu. Děkuji
všem, kteří se na přípravě těchto poutí již podílejí.
Připravujeme ale také květnové poutě, a to na druhou, třetí a čtvrtou
sobotu. Na druhou sobotu připravujeme pouť Kolínského vikariátu,
takže alespoň zde očekáváme větší počet poutníků.
Rádi bychom se v tomto čase o poutníky postarali, což spočívá i v tom,
že bychom rádi poutníkům připravili nějaký oběd – pohoštění.
Potřebujeme ale lidi, kteří by rádi nějaké pohoštění připravili (něco
málo napekli, připravili nějaké studené saláty…), respektive kteří by
konkrétní sobotu pomohli s organizací v Tismicích.

Všechny, kdo by se chtěli podílet na přípravě
květnových tismických poutí, prosím, aby se přihlásili
Martině Přibylové.

➢

Katechetická činnost
S pořádáním výstav v prostorách ochozu kostela je také spojena naše
touha nabízet určité zábavně výukové programy školám. V případě, že
by o tyto programy byl zájem, potřebujeme spolupracovníky, kteří by
se mohli těchto programů účastnit a kteří by měli z arcibiskupství
„kanonickou misi“.
Proto se obracím na všechny, zvláště ze školského prostředí, aby
zvážili, zda není možné absolvovat katechetický kurz. Je možné, že
zájem škol nebude velký a tito katecheté nebudou třeba. Nejhorší
varianta ale je, že v horizontu pár let zájem bude a my, pro nedostatek
katechetů, nebudeme moci na poptávku odpovídat.
Připomínám, že otec kardinál se obrací zvláště na všechny učitele, aby
zvážili tuto možnost a využili své znalosti školního prostředí.

Pro bližší informace (co katechetický kurz obnáší, co by
se dělo po jeho absolvování…) se můžete obrátit na
otce Martina Sklenáře.

➢

Tříkrálová sbírka
V nedávné době jsme skončili v naší farnosti „rekordní“ Tříkrálovou
sbírku. Ale již v tuto chvíli začínáme připravovat sbírku pro příští rok.
Jednou z věcí, které bychom příští rok dosáhli, je rozšíření počtu
skupinek, které se na sbírce podílí.
Byli bychom rádi, kdyby se v nadcházejících letech podařilo dosáhnout
toho, že tříkráloví koledníci zazvoní u všech dveří naší farnosti s přáním
Božího požehnání. To ovšem vyžaduje velký počet skupinek koledníků.
Proto sháníme všechny, v tuto chvíli především dospělé, kteří by byli
ochotni vzít si na starosti konkrétní oblast, kde se o sbírku postarají.
Ideálem by bylo, že je tolik skupinek, že každá skupinka vybírá cca 3
hodiny.

Kdo by se chtěl v příštím roce (příštích letech) do sbírky
zapojit, nechť se obrátí na otce Martina Sklenáře.

➢

Další pomocníci
Pokud se v naší farnosti najde kdokoli, kdo by se chtěl aktivně zapojit
do vytváření pastorační činnosti, pastoračních programů (tedy ne ve
smyslu účastniti se jich, ale být jejich „tvůrcem“), budeme nesmírně
rádi.
Rovněž se v blízké době nejspíš hodí i někdo, kdo by pravidelně
pomáhal na faře s farní kanceláří, vytvářením plakátků apod.

Budeme rádi, když se všichni ochotní (třeba i bez
konkrétní nabídky) obrátí na otce Martina Sklenáře. ¨

