Adopce farní dlaždice
Vážení farníci
z Protivanova, Malého Hradiska, Bukové, Repech, Okluk a Skelné Huti, drazí dobrodinci
a přátelé.
Srdečně Vás tímto všechny zdravím a vyprošuji každému z Vás i Vaším blízkým hojnost
Božího požehnání. Obracím se na Vás, věřící i víru nepraktikující, s velkou prosbou o podporu
a zvážení finanční pomoci v rámci připravované veřejné sbírky „ADOPCE FARNÍ DLAŽDICE“,
která je plánována na leden 2014. Získané prostředky budou použity jako jeden ze zdrojů
financování na opravu fary a farního dvora.
Tímto způsobem bych rád oslovil i občany, kteří třeba nejsou pravidelnými návštěvníky
kostela, ale není jim lhostejný stav této dominanty obce.
V měsíci srpnu byl památkáři odsouhlasen materiál na podlahu v multifunkčním sále. Finální
podoba podlahy by měla být z mrákotínské žuly. Co to pro nás všechny znamená? Jednu
z mnoha připravených dlaždic si budete moci „adoptovat“ za cenu 2.500,- Kč pro menší rozměr
dlaždice 30x30 cm. Za cenu 7.500,- Kč si bude možné adoptovat větší dlaždici s rozměrem
60x30 cm, se kterou je uvažováno zejména pro podnikatele. Samozřejmostí na této Vámi
adoptované dlaždici bude Vaše jméno. Navíc Vám bude vystaven také PAMĚTNÍ LIST jako
poděkování za Vaši pomoc. Rád bych touto akcí navázal na štědrou sbírku, která proběhla téměř
před dvaceti lety, jejímž účelem bylo pořízení zvonů do protivanovského kostela, které nyní
slouží všem a které každodenně slyšíme. Zvou nás nejen k modlitbě, ale také oznamují radostné,
někdy i smutné události. Pokud chcete a není vám lhostejný osud kulturní památky,
římskokatolické fary v Protivanově, zakupte si prosím svou dlaždici. Tímto svým skutkem se
nejen zapíšete do historie a zvěčníte svůj rod, ale také podpoříte dobrou věc, protože udržovat
a zachovávat hodnoty, které vytvořili naši předkové, je naše povinnost a nemůžeme se k těmto
hodnotám obracet zády.
Možná za mnoho let, až budou potomci Vašich rodů pátrat po rodinných kořenech ve farních
matrikách, se posadí na židli v multifunkčním sále a budou bádat a hledat. Je docela možné, že
přitom objeví na podlaze i Vámi adoptovanou dlaždici z počátku 21. století.
Podrobné informace k veřejné sbírce a způsobu finanční pomoci budou prezentovány dalšími
tiskovinami, na webových stránkách farnosti, v rámci ohlášek při mších, prostřednictvím farního
časopisu VÁNEK a v Protivanovském zpravodaji.
Děkuji Vám všem za pochopení a předem vyslovuji poděkování za každou podporu dobrého
díla, které se v naší farnosti rodí. Ze srdce každému z Vás žehnám a myslím na Vás.

Váš

P. Zdeněk Fučík, duchovní správce

Dlaždice 30x30 cm z mrákotínské žuly – šedá

Dlaždice 30x30 cm z mrákotínské žuly – světlá s uvedením dárce

Půdorys multifunkčního sálu

