
Zápis z     PRF ze dne  6.3.2019  

Přítomni: P. P. Brožž , Ing. L. Rychtáá rováá , M. Urbáánkováá , Ing. P. Kámenickyá  ,Ing. J. Horáák, 
Mgr. O. Kubinec, MUDr. P. Kout, V. Dvoržáá cžkováá , Mgr. J. Strátíálek, Mgr. P. Molnáá r, MUDr. 
Micháelá RŘ eháákováá ,  Filip Máchek.

PROGRAM:  

1. Schváá leníá prográmu

2. Liturgickyá  žž ivot fárnosti

3. Akce ve fárnosti – pouť ná Vysžehrád, Fárníá den, pržednáásžky, fárníá káváá rná 

4. Noc kosteluů  (NK) á Tyáden otevrženyách kosteluů  (TOK)

5. Spráává májetku á ekonomickeá  žáá ležž itosti fárnosti

6. Ruů žneá

Ad1) 

- prográm byl schváá len

Ad2)

- Pokusili bychom se žáveást služžbu lektoruů . Ti ž náá s, kteržíá by chtež li prži 
bohoslužžbáá ch cžíást, se budou moci žápsát ná konkreá tníá dátum do tábulky, ježž  
bude vžždy ná kážždyá  mežsíác k dispožici. P. Prokop uvedl, žže bude vhodneá  
pržiprávit prvníá setkááníá se žáá jemci, kde si objásníáme specifiká prži pržedcžíátááníá 
posváá tneáho textu.

- Dotážy ohlednež  ministrántovááníá dežvcžát v Kostele sv. Antoníáná. Ná Záámecžku táto
práxe funguje, ále nyníá se PR shodlá ná tom, žže preferujeme „trádicžníá 
roždež leníá“,tj. chlápci u oltáá rže, dežvcžátá ve schole, pržíápádnež  prži jineá  áktivitež . 
Dohodli jsme se ná tom, žže nebudeme dež lát „náábor“, ále pokud dežvcže pržijde, žže 
chce ministrántovát, urcžitež  nebude odmíátnuto. 

- Znovu jsme reágováli ná podnežty rodicžuů  o pržíátomnosti dežtíá prži liturgii. Zržižovát 
žvláá sžtníá prostory pro dežti á rodicže prži msži sv. se náám opákovánež  ždáá  v kostele 
sv. Antoníáná složž iteá , stáá le se náám ždáá  nejlepsžíá ržesženíá, áby msže sv. bylá pro 
vsžechny pržíátomneá  v kostele. Obcžás, dle uváá žženíá, muů žže knežž víác ákcentovát 
pržíátomnost dežtíá á požvát je náprž. dopržedu ná modlitbu. Ale stáá le plátíá to, žže ve 
mežstež  jsou msže sv. pro dežti, á rodicže si ták mohou žvolit. 

- Dálsž íám projednááványám teámátem bylo info Jákubá Strátíálká o schole. Jevíá se mu 
jáko velmi vhodneá , áby mu s pržíáprávou scholy ná neždež lníá bohoslužžbu pomohlá 
stársž íá dežvcžátá, cži máminky. Je pržedbežžžnež  domluven s L. Hylmárovou. 
Informovál náá s o tom, žže pokud nácvicžuje se scholou žpežvy á náá cvik je od 8,15, 
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pák se sáám nestihne pržiprávit ná hráníá prži sámotneá  msži sváteá , cožž  je 
pochopitelneá . Jednááníá probíáhájíá.

- VELIKONOCE  
- 10.3.2019 – vyástáv NSO (1.nedež le postníá)
- Pobožžnost Kržíážžoveá  cesty – viž rožpis
- O nedež líách bude liturgie obohácenáá  o skrutiniá kátechumenuů
- 25.3. Slávnost Zvežstovááníá Páánež  – bude msže sv. v 18:30 ná Noveám Hrádci
- Kvežtinováá  vyáždobá – p. Dvoržáá cžkováá  + p. Lopourováá
- Velikonocžníá tržíádenníá – prográm viž rožpis
- Vigilie Seslání Ducha svatého   8.6. v sobotu od 20 hod + po teá  ágápeá  ná fárže 
- Slavnost Těla a Krve Páně -  20.6.2019     msže 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. – pržednáá sžká“ Ják rožumíáme genderu“ Prokop Brožž
- 22.3. – oslává nároženin PB ná fárže po msži sv.
- 5.4. – pržednáá sžká Jároslává Brožže – v Páá  po msži sv. ná teámá Velikonoce v Píásmu 

(Bible s sebou)
- 7.4.  - Fárníá káváá rná – po nedež lníá msži sv.
- 30.4. -  opeákááníá buržtuů  ná fárže – poždníá odpoledne 
- 1.5. - Pouť fárnosti ná Vysžehrád – 9,30 msže sv. v bážilice sv.Petrá á Pávlá, 

prohlíádká, obežd, dálsž íá prográm bude upržesnežn. Pržihláá sžky pržijíámáá  Pável 
Kámenickyá  st.

- 30.5. -  besedá s páterem Milosžem Sžábo „Cíárkevníá soud“ – lže si pržiprávit 
dotážy

Ad4)

- TOK – žásláli jsme sbíárku 27.1.2019 – 5,892 Kcž
- NK – probežhne 24.5. , prográm bude vcžás žveržejnežn, plákáá ty vyvežsženy, 

propágácžníá máteriáá ly pržipráveny

Ad5)

- Probežhly pržedepsáneá  kontroly PO, žkontrolováány reviže, provedeny reviže 
hromosvoduů , dojednáány termíány reviže elektroinstáláce v kostelech

- Probíáháá  jednááníá o hržbitovech ná uá rovni biskupstvíá (NHK, Záámecžek) – pržíápádneá  
dotážy žodpovíá Prokop Brožž

- Oprává vježdoveá  bráány ž fáry do Prásžingerovi ulice – tákeá  probíáháá
- Oprává Zvonice ná Záámecžku – je ve fáá ži podányách žžáádostíá o dotáce á pržíáprávy 

vyábežroveáho ržíáženíá ná firmu, kteráá  oprávu bude prováádežt. Podrobneá  info J. Horáák
- Násže fárnost vlástníá pole á dálsž íá plochy – jsou nutneá  reviže páchtovníách smluv
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- Vyuá cžtovááníá hospodárženíá násž íá fárnosti   – podrobnou ánályážu provede Ekonomickáá  
rádá fárnosti. Hrubáá  info: Nááklády cžinily 452 000, vyánosy 462 000.UÚ cžetnictvíá je 
tedy vyrovnáneá . Sbíárky - 206 000Kcž, ostátníá dáry 99 000Kcž, pronáá jmy 91 000Kcž

Ad6)

- P.Líádá Rychtáá rováá  nábíádlá možžnost usporžáádát v násžíá fárnosti pržednáá sžku o ádopci 
ná dáá lku

- Slávnost Chárity probežhne jáko kážždorocžnež  u náá s ná fárníá žáhrádež  – 19.6.2019. 
Pržejíá si postávit i velkyá  pržíástržesžek, jeho stávbá bude probíáhát 18.6. odpoledne

- Ing. Fáltá návrhl žjistit populácžníá složženíá fárnosti ná žáákládež  težch, kdo pržisž li 
k volbáám (pržiložženo). 

Pržíásž tíá žásedááníá pástorácžníá rády fárnosti bude 5.6.2019                                                                  

Zápsálá V. Dvoržáá cžkováá

…………………………………………….

……………………………………………………………..

Prokop Brožž ,
fáráá rž

cž. j. 18/2019       
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