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Zápis z PRF ze dne 4.9.2019 
 

Přítomni: P. P. Brož, Ing. L. Rychtárová, M. Urbánková, Ing. P. Kamenický, Mgr. O. Kubinec, 

MUDr. P. Kout, V. Dvořáčková, Mgr. J. Stratílek, Ing. J. Horák, Ing .V. Dvořák, Mgr. P. Molnár, 

MUDr. Michaela Řeháková, Filip Machek 

PROGRAM:   

1. Schválení programu 

2. Info o dění ve farnosti 

3. Podzimní program farnosti 

a) Běžný program 
b) Svatováclavská pouť 
c) Říjen – misijní měsíc 

4. Svatoanežská sbírka 

5. Info o pracích na Zvonici u kostela sv. Jana Křtitele  

6. Různé 

 

Ad 1) Program schválen 

Ad 2) Pater Prokop oznámil, že proběhla revize elektřiny, plynu.  

V naší farnosti bylo zatím tento rok uděleno 5 křtů, dále probíhá příprava 3 dospělých na 
křest. V této souvislosti otec Prokop vyzval k zamyšlení, jestli by někdo cítil „povolání“ se 
stát kmotrem. Jsou to dospělí lidé z nevěřícího prostředí, a to může být výzva pro někoho z 
nás. Probíhá také příprava párů na manželství. 

V létě se některé děti od nás z farnosti účastnily tábora RATOLEST. Existuje snaha oživit 
spolek, který tento tábor provozoval. Ke své činnosti ale potřebuje sídlo. Otec Prokop jim 
nabídl „naši adresu“, nebo-li faru. Farní rada souhlasila. 

Proběhla schůzka otce Prokopa s předsedou zahrádkářského spolku v Malšovicích mgr. 
Františkem Štěpánem za účelem jednání o cca 0,4 ha půdy, které tam naše farnost vlastní. 
Jedná se o podmínkách pronájmu, nebo odkupu. 

Farní rada kladně zhodnotila průběh Farního dne 2019 a Pouť za stvoření, kterou v naší 
farnosti pořádal třetí řád františkánů. 

Pavel Kam. slíbil doladit kasičku na mřížích s výrobcem. Vyskytly se některé problémy, jako 
občasné vzpříčení mince uvnitř a nemožnost otevření atd.. 

Petr Dvořáček pečuje o hodiny – ladí další možnosti bezproblémového chodu. 

Ad 3) 

František Kamenický informoval PRF o skupině mladých rodin, které by se chtěly pravidelně 
každou středu a jednou měsíčně v neděli po mši svaté, scházet na faře. Nejschůdnější se zatím 
jeví cesta, že by používaly kuchyňku. Lednice vystěhujeme do místnosti vpravo vedle 
vchodových dveří (dřív tam byla církev husitská). Tím získáme prostor, který potřebují na 
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stoly, židle, případně hrací koberec pro děti. Vyčleníme jim k použití také skříňku, nebo polici 
na hračky pro děti. 

Farní kavárna – každou první neděli v měsíci (pokud by bylo jinak, řekneme v ohláškách) 

Páteční bohoslužby doznají určitých úprav.  

1.pátek v měsíci – Pobožnost k Božskému srdci Páně – po mši sv. 

2.pátek v měsíci – bude pravidelný zástup na mši sv. – otec Prokop má povinnosti mimo NHK 

3.pátek v měsíci – Modlitba Taizé – po mši sv. 

4.pátek v měsíci – Modlitba nešpor – po mši sv. 

b) 

Svatováclavská pouť. Hlavní organizátor farních poutí, Pavel Kamenický, se z časových důvodů   
nemůže letošní pouti pověnovat, a tak ji letos neuskutečníme.  

c) 

Říjen je misijní měsíc. Zapojíme se do něj jednak vyhlášenou misijní sbírkou 20.10.2019 a 
besedou, kterou plánuje Pavel Kamenický o mezinárodním misijním díle „Mary´s Meals“.  

Ad4)  Svatoanežská sbírka bude probíhat v našem kostele každou neděli po mši svaté 
8.,15.,22.,29.9.2019. M. Urbánková a M. Řeháková budou zájemcům za jejich štědrý příspěvek 
rozdávat pamětní medaile se svatou Anežkou. 

Ad5) Zvonice na Zámečku. Jiří Horák informoval PRF o situaci. Finanční krytí máme, do zimy 
budou dělány přípravné práce. Na jaře začne obnova Zvonice. Podrobné a fundované info 
každému zájemci podá J. Horák. Otec Prokop vyjádřil velké poděkování J. Horákovi za jedinečnou 
pomoc při organizaci tak velké akce. 

Zajímavost: J. Horák byl oficiálně jmenován zvoníkem na Bílé věži. 

Ad6) Různé 

Jakub Stratílek nabídl možnost uspořádat koncert na Slavnost Krista Krále. Uskutečnil by se 
v našem kostele. Na vánoce připravuje nastudování barokní mše svaté, zazněla by na půlnoční. 

Ve dnech 5.9.-12.9. a 2.10.-11.10. bude otec Prokop mimo ČR. 

Od 9.9.2019 začínají Kurzy ALFA. 

 

Příští schůzka PRF bude 30.10.2019  

Zapsala: Věra Dvořáčková 

 

 

 

Prokop Brož 

farář 


