Zápis zPRF ze dne 6.3.2019
Přítomni: P. P. Brožž , Ing. L. Rychtáá rováá , M. Urbáá nkováá , Ing. P. Kámenickyá ,Ing. J. Horáá k,
Mgr. O. Kubinec, MUDr. P. Kout, V. Dvorž áácž kováá , Mgr. J. Strátíálek, Mgr. P. Molnáá r, MUDr.
Micháelá RŘ eháá kováá , Filip Máchek.
PROGRAM:
1. Schváá leníá prográmu
2. Liturgickyá žž ivot fárnosti
3. Akce ve fárnosti – pouť ná Vysž ehrád, Fárníá den, prž ednáá sžky, fárníá káváá rná
4. Noc kosteluů (NK) á Tyá den otevrž enyá ch kosteluů (TOK)
5. Spráá vá májetku á ekonomickeá žáá ležž itosti fárnosti
6. Ruů žneá
Ad1)
-

prográm byl schváá len

Ad2)
-

-

-

-

Pokusili bychom se žáveá st služž bu lektoruů . Ti ž náá s, kterž íá by chtež li prž i
bohoslužž báá ch cž íást, se budou moci žápsát ná konkreá tníá dátum do tábulky, ježž
bude vžž dy ná kážž dyá mež síác k dispožici. P. Prokop uvedl, žž e bude vhodneá
prž iprávit prvníá setkáá níá se žáá jemci, kde si objásníáme specifiká prž i prž edcž íátáá níá
posváá tneá ho textu.
Dotážy ohlednež ministrántováá níá dež vcž át v Kostele sv. Antoníáná. Ná Záá mecž ku táto
práxe funguje, ále nyníá se PR shodlá ná tom, žž e preferujeme „trádicž níá
roždež leníá“,tj. chlápci u oltáá rže, dež vcž átá ve schole, prž íápádnež prž i jineá áktivitež .
Dohodli jsme se ná tom, žž e nebudeme dež lát „náá bor“, ále pokud dež vcž e prž ijde, žž e
chce ministrántovát, urcž itež nebude odmíátnuto.
Znovu jsme reágováli ná podnež ty rodicž uů o prž íátomnosti dež tíá prž i liturgii. Zrž ižovát
žvláá sžtníá prostory pro dež ti á rodicž e prž i msž i sv. se náá m opákovánež ždáá v kostele
sv. Antoníáná složž iteá , stáá le se náá m ždáá nejlepsž íá rž esž eníá, áby msž e sv. bylá pro
vsž echny prž íátomneá v kostele. Obcž ás, dle uváá žž eníá, muů žž e knež ž víác ákcentovát
prž íátomnost dež tíá á požvát je náprž . doprž edu ná modlitbu. Ale stáá le plátíá to, žž e ve
mež stež jsou msž e sv. pro dež ti, á rodicž e si ták mohou žvolit.
Dálsž íám projednáá ványá m teá mátem bylo info Jákubá Strátíálká o schole. Jevíá se mu
jáko velmi vhodneá , áby mu s prž íáprávou scholy ná než dež lníá bohoslužž bu pomohlá
stársž íá dež vcž átá, cž i máminky. Je prž edbež žžnež domluven s L. Hylmárovou.
Informovál náá s o tom, žž e pokud nácvicž uje se scholou žpež vy á náá cvik je od 8,15,
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pák se sáá m nestihne prž iprávit ná hráníá prž i sámotneá msž i sváteá , cožž je
pochopitelneá . Jednáá níá probíáhájíá.
VELIKONOCE
10.3.2019 – vyá stáv NSO (1.nedež le postníá)
Pobožž nost Krž ížá ž oveá cesty – viž rožpis
O nedež líách bude liturgie obohácenáá o skrutiniá kátechumenuů
25.3. Slávnost Zvež stováá níá Páá než – bude msž e sv. v 18:30 ná Noveá m Hrádci
Kvež tinováá vyá ždobá – p. Dvorž áácž kováá + p. Lopourováá
Velikonocž níá trž íd
á enníá – prográm viž rožpis
Vigilie Seslání Ducha svatého 8.6. v sobotu od 20 hod + po teá ágápeá ná fárž e
Slavnost Těla a Krve Páně - 20.6.2019 msž e sv. 18,30 hod
BIŘMOVÁNÍ 1.6. - s otcem biskupem Jánem Vokáá lem + po teá žáhrádníá slávnost
Farní den – 23.6. v nedež li

Ad3)
-

-

15.3. – prž ednáá sž ká“ Ják rožumíáme genderu“ Prokop Brožž
22.3. – oslává nároženin PB ná fárž e po msž i sv.
5.4. – prž ednáá sž ká Jároslává Brožž e – v Páá po msž i sv. ná teá má Velikonoce v Píásmu
(Bible s sebou)
7.4. - Fárníá káváá rná – po nedež lníá msž i sv.
30.4. - opeá káá níá burž tuů ná fárž e – poždníá odpoledne
1.5. - Pouť fárnosti ná Vysž ehrád – 9,30 msž e sv. v bážilice sv.Petrá á Pávlá,
prohlíádká, obež d, dálsž íá prográm bude uprž esnež n. Prž ihláá sž ky prž ijíámáá Pável
Kámenickyá st.
30.5. - besedá s páterem Milosž em Sžábo „Cíárkevníá soud“ – lže si prž iprávit
dotážy

Ad4)
-

TOK – žásláli jsme sbíárku 27.1.2019 – 5,892 Kcž
NK – probež hne 24.5. , prográm bude vcž ás žverž ejnež n, plákáá ty vyvež sženy,
propágácž níá máteriáá ly prž ipráveny

Ad5)
-

Probež hly prž edepsáneá kontroly PO, žkontrolováá ny reviže, provedeny reviže
hromosvoduů , dojednáá ny termíány reviže elektroinstáláce v kostelech
Probíáháá jednáá níá o hrž bitovech ná uá rovni biskupstvíá (NHK, Záá mecž ek) – prž íápádneá
dotážy žodpovíá Prokop Brožž
Oprává vježdoveá bráá ny ž fáry do Prásž ingerovi ulice – tákeá probíáháá
Oprává Zvonice ná Záá mecž ku – je ve fáá ži podányá ch žž áádostíá o dotáce á prž íáprávy
vyá bež roveá ho rž íáženíá ná firmu, kteráá oprávu bude prováá dež t. Podrobneá info J. Horáá k
Násž e fárnost vlástníá pole á dálsž íá plochy – jsou nutneá reviže páchtovníách smluv
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Vyuá cž továá níá hospodárž eníá násž íá fárnosti – podrobnou ánályá žu provede Ekonomickáá
rádá fárnosti. Hrubáá info: Náá klády cž inily 452 000, vyá nosy 462 000.UÚ cž etnictvíá je
tedy vyrovnáneá . Sbíárky - 206 000Kcž , ostátníá dáry 99 000Kcž , pronáá jmy 91 000Kcž

Ad6)
-

P.Líádá Rychtáá rováá nábíádlá možž nost usporž áádát v násž íá fárnosti prž ednáá sž ku o ádopci
ná dáá lku
Slávnost Chárity probež hne jáko kážž dorocž než u náá s ná fárníá žáhrádež – 19.6.2019.
Prž ejíá si postávit i velkyá prž íástrž esž ek, jeho stávbá bude probíáhát 18.6. odpoledne
Ing. Fáltá návrhl žjistit populácž níá složž eníá fárnosti ná žáá kládež tež ch, kdo prž isž li
k volbáá m (prž iložž eno).

Prž íásžtíá žásedáá níá pástorácž níá rády fárnosti bude 5.6.2019

Zápsálá V. Dvorž áácž kováá

…………………………………………….

……………………………………………………………..
Prokop Brožž ,
fáráá rž
cž . j. 18/2019
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