Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Turčiansky Peter
Turčiansky Peter 150, 038 41, pošta Košťany nad Turcom

Zápisnica
zo zasadnutia FARSKEJ PASTORAČNEJ RADY farnosti z dňa 4. júna 2016.
1.
Letný tábor pre deti z farnosti. Zatiaľ sa ešte neprihlásilo žiadne dieťa. Objavil sa ale
záujem detí z iných farností. Čo urobíme? Nech ľudia dajú prihlášky do konca tohto týždňa, aby
sme vedeli, koľko detí bude. A čo teraz s deťmi z iných farností? Skúsime počkať, koľko detí sa
prihlási a potom uvidíme, či sa tábor robiť bude, alebo nie... A ak by nebol záujem, potom radšej
spraviť nejakú víkendovku pre teenagerov, alebo niečo podobné, ale tak, aby to bolo farnosti na
prospech.
2.
Číselník do farského kostola. FER je toho názoru, že tabuľa by bola zbytočne drahá a
obyčajný číselník že by stačil... Druhá možnosť by bola využiť projektor... na chorus dať NB, od
neho potiahnuť HDMI extender (bezdrôtový)... a premietať texty. V Martine-Sever majú asi už aj
JKS predpripravenú, skúsili by sme od nich získať... bolo by to vcelku lacné riešenie... Skúsime to
cez prázdniny poriešiť. Pán Ondrejčík (robí kamerové systémy a pod.) – on by to vedel urobiť.
Kontakt na neho má br. Čiernik.
3.
Upratovacie skupiny. Sú urobené tabuľky a vyvesené na nástenke v kostole. Kúpiť
predlžovačku 10-15m bez kotúča.
4.
Slávnosť titulu farského kostola: 26. 6. Na dvore sa varí guláš. Normálne to robieval Jozef
Kopkáš, ale ten v tom čase bude na dovolenke. Robil to ešte s ním Marián Sochuľák. Omša by
bola klasicky o 9:45. Poobede bola popoludňajšia pobožnosť (zhruba o 14:00) a po nej potom bol
guláš a pri ňom sa už posedelo a tak... Robil sa vo veľkej kotline (tá je v garáži) a Jozef mal aj svoj
kotol ešte. Treba zajtra pri omši osloviť brata Mariána, či by sa na to podujal... a aby dal vedieť, čo
bude treba zabezpečiť... K tomu pivo desiatka, minerálka,... piva asi dve bedničky... minerálok
dosť... a uvidíme, ako to bude vyzerať... Pizzu robiť nebudeme, ani sa nerobievala (asi), môže sa
urobiť niekedy inokedy, keď sa ľudia dajú dohromady a tak... V prípade dažďa sa to zrušilo a
posunulo sa to potom o nejaké dva týždne... (aby sa to nekrylo s Necpalmi). Ženy je dobré vyzvať,
že kto má chuť a môže, nech nejakými koláčikmi prispeje a tak. Zabezpečiť treba jednorazové
poháre, taniere, lyžice, vrecia na odpadky, servítky... Robí sa aj káva (neska, klasika) – na ňu
potom tiež nejaké miešadlá, smotanky, kelímky,...
5.
Ozvučenie chórusu – blbne mikrofón. A potom skúsiť kúpiť ešte bezdrôtový mikrofón
kompatibilný s anténkami. Od Mareka Sobkuliaka zistiť, či je nejaký káblik/trubka medzi chórom
a sakristiou, aby sa anténky na chóre mohli zapojiť do zosilovača v sakristii. A potom ešte
preskúmať ozvučenie na chóre, prečo „strieľa“ a kde je tam studený spoj.
6.
Manjackal v Košiciach – zatiaľ nikto nedal vedieť, že by sa registroval. Ale zdá sa, že
zopár ľudí sa chystá (na sobotu). Ešte raz osloviť Martin, či niečo neorganizujú...
7.

Kvety – koordinovať výzdobu s Alenkou Mundierovou. Ona to má na starosti.

Tel.: +421 903 173 383; e-mail: turciansky.peter@fara.sk; IČO: 31939091; DIČ: 2021433502; Bankové Spojenie: 6614550004/1111

