Zápis z PRF ze dne 9. května 2019
Přítomni: P. P. Brož, M. Urbánková, Ing. P. Kamenický, Ing. J. Horák, Mgr. O. Kubinec,
MUDr. P. Kout, Mgr. J. Stratílek, Mgr. P. Molnár, MUDr. M. Řeháková, Filip Machek,
Ing. L. Rychtárová, Ing. V. Dvořák
Omluveni: V. Dvořáčková
Host: P. Dvořáček
PROGRAM:
1. Schválení programu
2. Informace z dění farnosti
3. Co nás čeká v nejbližší budoucnosti
a. Farní den 23. 6. 2019
b. Týden otevřených kostelů a Noc kostelů 2019
c. Biřmování 1. 6. 2019
d. První svaté přijímání 2. 6. 2019
4. K liturgickému slavení ve farnosti (smysl liturgie, liturgická čtení, gesta)
5. Různé
Ad 1) – program byl schválen

Ad 2 )
Zahájeno četbou z Písma sv.: Jan 7,37-39, úryvek patrně uslyšíme při biřmování
Krátká meditace
Dílo Ducha svatého, to je farnost: hlásá se Evangelium, slaví se Eucharistie, žijeme
v jednotě s ostatními farnostmi ve spojení s biskupem a scházíme se jako Boží lid,
v jehož středu působí Duch Svatý (ChD 11). Ve farnosti společně usilujeme o Kristovu
jednotu Božího lidu: jde o sjednocování příběhů, nápadů, nadšení a současně neseme
také obtíže a hledáme často i bolestně řešení.
Z dění ve farnosti
10. 3. celodenní adorace na začátek doby postní, vyvolení dětí ke křtu
Během postní doby – křížová cesta před páteční večerní mší svatou
14. 3. setkání ERF – jednání ohledně pozemků
15. 3. přednáška o genderu
17. 3. setkání rodičů dětí, které se připravuji ke křtu
20. 3. setkání hradeckých kněží s panem vikářem
26. 3. přednáška Marka O. Váchy – akce se připravovala na NHK 26.2.
29. 3. promítání o Keně – Pavel Kamenický
31. 3. – 5.4. P. P. Brož na duchovních cvičeních
5. 4. přednáška P. Jaroslava Brože
6. 4. Duchovní obnova pro učitele
16. a 17. 4. návštěva žáků ZŠ NHK v kostele sv. Antonína (připraveno s M. Jodasem)
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Velikonoční třídenní – Zelený čtvrtek ráno missa chrismatis, večer Na památku Večeře
Páně
Velký pátek – ráno Denní modlitby církve, odpoledne křížová cesta a obřady Velkého
pátku
Bílá sobota – Denní modlitba církve s obřady pro křtěnce, večer Vigilie ze
Zmrtvýchvstání Páně a po té agapé na faře
neděle – slavnostní mše sv. s žehnáním pokrmů
Poděkování: Pavlu Kamenickému jr. – vzorně připravený manuál k liturgickému slavení
Velikonoc prošel s P. Brožem a nacvičil s ministranty
Jakubu Stratílkovi, Petru Hubáčkovi za hudbu a zpěv
Všem ministrantům – od sv. Antonína i od Jana Křtitele
Pavlu Kamenickému sr za technické zabezpečení
M. Řehákové – tisk velikonočních přání
Věře a Petrovi Dvořáčkovým, Líbě Lopourové za péči o květiny, roucha
apod.
Na Zámečku – Vláďovi a Marii Dvořákovým, Lídě Rychtárové a jejímu
týmu, Evě Voříškové, rodině Žídkových
27. 4. svatba Martina a Marie Weisbauerových
28. 4. křest při nedělní mši svaté – Kokštejnovi
29. 4. rozloučili jsme se s panem Josefem Blažkem
1. 5. farní pouť na Vyšehrad
3. 5. nejmenovaný žadatel projevil zájem provozovat na faře kavárnu (zamítnuto)
5. 5. setkání s rodiči pokřtěných dětí
6. - 7. 5. výjezdní zasedání vikářů s p. biskupem v Koclířově (1x za rok)
7. 5. večer – Večer chval na Pouchově
8. 5. – rozloučení s Janem Rejmanem
Ad 3a) Farní den
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Pavel Kamenický má sestavený bodový program FD
plakátky zajistí J. Horák
J. Horák domluvil kolotoč pro děti na f. zahradu a městský vláček – trasa –
Zámeček – f. zahrada – Domov důchodců a zpět
hledáme vhodnou/ného průvodčí ke zvání na jízdu
jízdné bude dobrovolné – do kasičky u řidiče
P. Dvořáček prosí o výpomoc při přípravě zahrady na FD 18.6. v 15 hodin a
k lepšímu upevnění 4 sloupků a zároveň nabízí svoji pozici při FD mladším
zájemcům s možností realizovat letošní FD ještě společně – nebo dle domluvy,
zájemci obraťte se přímo na Petra Dvořáčka
úklid po FD bude následovat hned v pondělí 24. 6.
peníze získané z minulých FD – návrh – užít je pro nákup potřebného vybavení
pro další FD
hledáme spolupracovníky na realizaci FD – obsluha, prodej apod.
9.6. v kavárně po mši svaté proběhne sbírka na kávovar, který poslouží i na další
akce včetně FD

Ad 3b) Program je již připraven na vývěskách či internetu
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Ad 3c) biřmování je slavnost pro celou farnost, připravíme agapé pro všechny, nejen pro
biřmovance
Ad 3d)
pátek 31.5. – 1. svatá zpověď (Fr. Žídek, V. Kuběna, J. a A. Matušincovi)
neděle 2.6. – bude 1. svaté přijímání při mši sv. u sv. Antonína, následovat bude
pohoštění pro účastníky
čtvrtek 30.5. P. Miloš Szabo – přednáška na téma: Jak pracuje církevní soud
Ad 4).
•
•
•

Liturgie jako čas a místo společného slavení spásy: oslava Boha a posvěcování
člověka
Liturgická čtení – návrh – každý zájemce o čtení se zapíše předem ke službě, aby
se mohl včas na čtení připravit
Gesta – návrh na sjednocení postoje kolem Beránku Boží – budeme klečet

Ad 5)
•
•
•
•
•
•

Kam ukládat kola? Máme stojan na kola za plotem v ulici Prašingerova.
Půjčování farní místnosti – akcí přibývá, je třeba postavit pevná pravidla
chybí klíč od fary od spodního zámku na půjčování
návrh vybavit lépe kuchyňku
k dispozici je i druhá místnost
Oprava Zvonice na Zámečku – na přípravné fázi pracuje a podrobné informace
podá p. Jiří Horák

Příští setkání PRF ve středu 5.6.2019 v 19.15

Zapsala: L. Rychtárová

Prokop Brož
farář
Č. j .36/2019
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