Zápis z PRF ze dne 6.11.2019
Přítomni: P. P. Brož, Ing. L. Rychtárová, M. Urbánková, Ing. P. Kamenický, V. Dvořáčková,
Mgr. J .Stra lek, Marie Dvořáková, Mgr. P. Molnár, MUDr. Michaela Řeháková, Filip Machek,
Ing. Jiří Horák
Omluveni: Mgr. O. Kubinec, MUDr. P. Kout
Hosté: Jakub Machek
PROGRAM:
1. Schválení programu
2. Duchovní slovo
3. Info o dění ve farnos
4. Pastorační plán na rok 2020
5. Zpráva z majetkové agendy farnos
6. Různé
Ad 1) Program schválen
Ad 2) Každý ať slouží druhým m darem milos , který přijal; tak budete dobrými správci
milos Boží v její rozmanitos ( 1. List Petrův 4,10)
P.Prokop sjedno l naše úsilí o dobré dílo kra čkým zamyšlením nad těmito slovy Písma.
Ad 3) Ve farnos kon nuálně probíhají obvyklé činnos - přípravy na svatbu, křty,
udělování všech svátos (zpověď, na požádání svátost nemocných…), výuka náboženství.
Tu organizuje sestra Hana Koudelková, jež ve farnos také učí. Výuku vede i Prokop Brož,
Vladimír Dvořák, Mar n Jodas ze ZŠ Nový Hradec. Zapojí se i Helena Nerudová při výuce
Tobiáška Molnára a Zuzanky Huškové.
Proběhlo také první velmi kladné zhodnocení pátečních zvláštních programů po mši sv.
(Pobožnost k Božskému srdci, zpěvy z Taize, duchovní téma po mši sv. na faře)
Skvěle probíhá i péče o kostel- úklid (velí Květa Pavlišová), kvě novou výzdobu (Líba
Lopourová,V.Dvo ), na Zámečku také (M.Dvořáková a Eva Voříšková ), otvírání a zavírání
kostela a příprava na mši sv. (Urbánkovi+Dvořáčkovi), na Zámečku Dvořákovi, čtení při
mši svaté, hudba Jakub Stra lek, na Zámečku P.Hubáček, služba při liturgii – ministran
Zajímavost: Hledáme záznam o tom, komu je zasvěcená kaple ve Vysoké nad Labem.
11.11.2019 Pater Fran šek Hladký slaví 70. narozeniny
17.11.2019 Slavíme posvícení. Na faře bude příležitost k setkání a oslavě
24.11.2019 Ježíše Krista Krále – celodenní adorace v kostele

27.11.2019 Červená středa – modlitba za všechny lidi celého světa, kteří jsou
pronásledovaní pro víru h ps://www.cirkev.cz/cs/aktuality/191107cervena-stredaprogram-hlavnich-akci-v-praze
29.11.2019 Pátý pátek v měsíci – setkání na faře
ADVENT+ VÁNOCE 2019
Příprava adventního věnce pro kostel na NHK – Pavel Pavliš. V. Dvořáčková, M.
Urbánková, M. Řeháková by přivítaly možnost, aby byl adventní věnec položen na stolku
před obětním stolem. Zdá se jim, že je lepší mít věnec o adventních mších na očích a lépe
tak prožívat adventní dobu a přípravu na narození Krista. Dále z prak ckého hlediska,
protože rozsvěcení svící nad lavicemi není ideální a lze velmi snadno z lavice spadnout.
Návrh prošel diskuzí, ale v hlasování nebyl přijat.
1.12.2019 svěcení adventních věnců při mši sv., ve Vysoké nad Labem v 16,30 odpoledne
1.12.2019 bude při nešporách v katedrále v 17:30 O. Prokop Brož jmenován
královehradeckým kanovníkem
9.12.2019 plánovaná mše svatá - pondělí
24.12.2019 mše svatá ve 22 hod. Před začátkem zpívání koled
25.12.2019 Boží Hod – bude otevřen kostel – dobu doplníme dle obsazenos „tabulky“
26.12.2019 Svatý Štěpán – mše svatá v klasickém pořádku, odpoledne Svatoštěpánský
koncert. Před samotným koncertem vystoupí dě naší farnos s pásmem koled.
27.12.2019 svátek sv. Jana – proběhne svěcení vína v kostele a na faře se bude podávat
svatojánské víno
29.12.2019 svátek Sv. rodiny – obnova manželských slibů na NHK i na Zámečku (kvě ny
na NHK zajis L. Lopourová)
31.12.2019 Silvestr – mše svatá od 16 hod, na faře bude následovat agapé
Ad 5) Majetkové záležitos farnos









Řešení odprodeje našich pozemků v Malšovicích
Oprava zvonice na Zámečku – viz minulý zápis a podrobné info u Jiřího Horáka
Nad bočním vchodem – v západní čás kostela - praská omítka
Op cký kabel ve věži – věcné břemeno na našem pozemku
P. Prokop předběžně počítá bilanci a pokud budeme mít ﬁnanční prostředky,
zakoupí do fary elektroosmózu, která se vypořádá s vlhkos zdí na faře a
následným opadáváním omítky
Ve vzdálenějším výhledu je také rekonstrukce hlavních vrat kostela, či případná
změna vstupu a zádveří
Zámeček – nutná oprava zavírání dveří, jde to těžko
Předání klíče (žlutého) Petru Molnárovi - organizátor farních ka

Ad 6) Různé
1. Pozvání na koncert Roman c Petra Hubáčka – 18.11.2019 ve Filharmonii – viz
plakátek
2. P. Hylmar zaslal podněty pro rozvoj života farníků:
a. Manželské večery h p://www.manzelskevecery.cz/
b. Seminář „života v Duchu“ od P. Ernsta Sierverse (další info u P. Hylmara)
c. Radost z lásky – seriál 6 setkání o rodině na základě Amoris Lae a, další
informace u P. Hylmara
3. Filip Machek se svými přáteli by rád obnovil tradici Svatocecilské zábavy, nebo
uspořádání farního plesu – zorganizovali by příš rok
4. Jakub Stra lek spolu s Otou Kubincem připravili na město žádost o grand na vánoční
koncert – na rok 2020

Příš setkání: 8.1.2020

Zapsala V. Dvořáčková

Pastorační plán na rok 2020
19.1.2020 Slavíme pouť ke sv. Antonínovi Poustevníkovi (přesunuto z pátka 17.1.2020)
26.2.2020 Popeleční středa – začátek postní doby ( skrze Neděle postní, Hromnice,
Květnou neděli ) se posuneme k Velikonocům
Velikonoční třídenní 9.4–11.4.2020– program P. Prokop bude podobný jako minulý rok
Velikonoční doba
31.5.2020 Seslání Ducha Svatého
31.5.2020 – 7.6.2020 Týden kostelů, v rámci toho pátek 5.6.2020 Noc kostelů
11.6.2020 (resp. 14.6.2020) Boží Tělo
21.6.2020 Farní den
Farní pouť – zjis me zájem, upřesníme termín a místo
Letní prázdniny – farní režim jako v roce 2019
Podzim 2020 - příprava voleb do Ekonomické rady farnos
Misijní neděle – farnost se může zapojit do pečení misijního koláče, jeho prodeje, či
zakoupení – zájem o zorganizování projevil Petr Molnár s mladými rodinami z naší
farnos

