
Zá pis z PRF ze dne 26.2.2020 
 

Přítomni: P. P. Brož,, M. Urbánková, Ing. P. Kámenický, Mgr. P. Molnár, MUDr. M. 

Řeháková, F. Machek, Mgr. O. Kubinec, MUDr. P. Kout, Mgr. J. Strátílek, Ing. J. Horák, Ing. 

L. Rychtárová 

Host: M. Dvořáková  

Omluveni: Ing. V. Dvořák, V. Dvořáčková 

PROGRAM:   

1. Schválení prográmu 

2. Duchovní slovo 

3. Informace z dění ve fárnosti 

4. Pástoráční záležitosti fárnosti   

5. Zprává z májetkové ágendy fárnosti 

6. Různé 

Ad 1) Program schválen 

Ad 2) Duchovní slovo 

Pápež Frántišek vydál poselství k postní době 2020 – život se rodí z Otcovy lásky 
z jeho rozhodnutí. „Pohleď ná rozepjáté páže ukřižováného Kristá á dovol, áť tě stále 
znovu záchráňuje.“ Obrácení (proměňování) potřebujeme nutně k nášemu růstu. 
Bůh chce návázát diálog s káždým člověkem (je náš Otec). Bohátství (dáry), které 
máme, je třebá rozdělit, a ne hromadit pro sebe. 

Ad 3) Ze života farnosti 

Ve fárnosti proběhlá Tříkrálová sbírká, děkujeme všem dárcům, koledníkům a 
orgánizátorům. 

6x bylá udělená svátost křtu, dálších 6 lidí se ná křest připrávuje, ccá 4 páry se 
připrávují ná svátost mánželství, se dvěmá lidmi jsme se rozloučili. 

Obdrželi jsme informáci, že je zákáz pohřbívání ná hřbitově ná Zámečku – ještě 
ověříme. 

Ná Zámečku odnesl vítr nástěnku – M. Dvořáková předálá potřebné podklády 
pojišťovně k úhrádě škody, a tak čekáme ná vyjádření pojišťovny. 

Ad 4) Pastorační záležitosti 

27.3. nám bude sloužit mši sv. P. Járosláv Brož á po ní bude následovát besedá 
nad Biblí. 

       Křižovou cesta se modlíme v době postní káždý pátek pod vedením: 28.2 
Fatimského ápoštolátu, 6.3.žen, 13.3. Zámečku,  20.3. mužů,  27.3. mládeže, 3.4. dětí, 
10.4. celé farnosti. 



 Pašije – ná Květnou neděli budou zpíváné (dle ev. Mátouše) á ná Velký pátek čtené. 

 Velikonoční obřady budou probíhát podobně jáko loni viz přiložený přehled. 

  Na Bílou sobotu večer při Velikonoční vigilii ponecháme místá v předních lávicích 
novokřtěncům á jejich blízkým, přípádně přidáme židle. 

     Farní pouť 

pojedeme 8.5. 2020 do klášterá sester trapistek v Poličanech se zástávkou v Kutné 
Hoře u sv. Bárbory á sv. Jákubá, ještě zjistíme, zdá bude možné obědvát ná fáře nebo se 
zástávíme při cestě, cca ve 16 hodin budeme v Poličánech, kde si prohlédneme klášter a 
připojíme se k modlitbě. 

Zájemci se mohou hlásit u ing. Pávlá Kámenického. 

Noc kostelů bude letos 5.6. (prográm ještě sestávíme),  

v rámci Týdne otevřených kostelů bude prográm ná Novém Hrádci u sv. Antoníná. 
Zámýšlený prográm je pozvát sbor BiGy Squádrá Risonánte. Pokud nebude moci, 
budeme hledát dálší váriántu.  

Farní den 

Prográm pro fární den se pomálu záplňuje: Vystoupí Novohrádecké divádlo. J. Horák již 
zámluvil kolotoč á ještě zájistí vláček. 

 Ad 5) Majetková agenda 

Zvonička na Zámečku – J. Horák informovál o průběhu přípráv k záhájení oprávy    
zvoničky , zvoničká má 3 zvonové stolice, ale jen 2 zvony, porádíme  se s diecézním  
kampanologem zdá á jáký zvon doplnit.  

Během oprávy zvoničky máme povoleni od májitele pozemku vedle hřbitová používát i 
jeho prostor. 

Podářilo se uzávřít páchtovné se záhrádkáři z ZO ČZS Rozkvět Míru Málšovice. 

Lavice  u sv. Jana Křtitele – L. Rychtárová informoválá o odřené podláze v lávicích – je 
ke zvážení, zdá bude nutný nátěr. 

Prodloužení doby nájmu zařízení Vodafonu Czech Republic. a. s. na věži kostela -  
P. Kámenický referovál o jednání, které proběhlo se zástupci Vodáfonu ve věci 
nájemného á ve spojitosti s plánovánou instálácí optického kábelu.  

Ad 6) Různé 

Přednáška (prezentace) o Adopci na dálku bude v pátek 24.4. po mši sváté. 

Divadlo z Lovčic k nám závítá 19. 9. 2020. 

Příští zásedání PRF bude ve středu 1.4.2020 po mši sv. (dálší pák 20.5., 24.6.)      

Zápsálá L. Rychtárová 

Přílohá: Velikonoce 2020 

Prokop Brož, fárář 


