Zápisnica
zo stretnutia členov rozšírenej Farskej pastoračnej rady (FPR) a Farskej ekonomickej rady
(FER) pri farnosti Banská Bystrica - Stará Sásová dňa 19.02.2013
Po uvítaní, modlitbe a oboznámení sa s účelom stretnutia rozšírenej FPR bol prečítaný
povzbudzujúci list diecézneho administrátora d.p. Mariána Bublinca členom FPR a FER
Po konzultáciach o náplni programu jednotlivých sekcií sa stanovili dlhodobo sledované
úlohy.
Sekcia „Charitatívna“, zodpovedná Edita Riečanová
Zabezpečovanie nákupov pre starších, materiálna pomoc sociálne slabším, chorým, núdznym.
Určiť termíny a organizovať stretnutia seniorov.
Pokladničku „ Chlieb pre chudobných“ udržiavať vo funkčnosti.
Bola osobne odnesená materiálna výpomoc konkrétnej rodine. V prípade potreby podobne
organizačne zabezpečiť podporu a materiálnu výpomoc.
Sekcia „Pracovná“, zodpovedný Ivan Majling ml.
Riešiť prístrešok pred vchodom, v spolupráci s Malvínou Meckovou doplniť nákresy
k žiadosti o “Schválenie prístrešku nad schody“.
Dokumentačne a organizačne zabezpečiť zväčšenie priestoru sakrestie.
Doplniť desiatu skupinu na upratovanie.
Doriešiť žľab pod strieškou nad schodami.
Sekcia „Katechetická“, zodpovedná Mária Flimelová
Zabezpečovať vyučovanie náboženstva, obnovovať texty a výzdobu násteniek.
Trénovať spevácky zbor, spievať s ním počas omší.
Nacvičiť pesničky pre prvoprijímajúcich.
Sekcia „Liturgická“, zodpovedný Jozef Flimel
Zabezpečiť stretnutie kostolníkov a organistov, lektorov, zástupcu speváckeho zboru v utorok
po sv. omši na farskom úrade. Pripraviť liturgiu na sviatky Veľkej Noci.
Uskutočniť stretnutie lektorov dňa 5.3.2013, zodpovedný za podsekciu lektorov Peter Majling
Sekcia „Pre rodinu“, zodpovedný Peter Reguli
Pripraviť stretnutia, zverejniť a zísť sa na Deň matiek, Deň otcov, MDD.
Aspoň dva krát ročne na 1. sobotu v mesiaci organizovať spoločnú účasť farníkov na púti na
Starých Horách a na sviatok C+M do Seliec.
Dohodnuté spoločné termíny:
Križova cesta s účasťou otcov : 8.3.2013
Križova cesta s účasťou matiek : 15.3.2013
Križova cesta pre mládež : 22.3.2013

„Farská púť“ na Staré Hory : 1.5.2013
„Deň matiek“ – 12.5.2013, zodpovedný Peter Reguli
„Deň otcov“ – 16.6.2013, zodpovedný Slavomír Benedek
Farský guľáš, koniec školského roka – 30.6.2013, zodpovední Majlingovci,
hlavný kuchár Milan Jonás
Pripraviť návrh na „Farskú púť“ do Levoče
Tiež bolo dohodnuté, že každú tretiu nedeľu v mesiaci bude zbierka na „FOND OPRÁV“.

----------------------------------tajomník FPR Marek Murajda

-------------------------------------------predseda FPR Kazimír Divéky

