
28. 02. 2018 Nový Hradec Králové

1. Setkání pastorační rady farnos  2018 záznam

Přítomni: P. Fran šek Hladký, Jiří Horák, Pavel Kamenický ml., Pavel Kout, Jakub Stra lek
Omluveni: Věra Terezie Dvořáčková, Pavel Kamenický st., P. Petr Zadina

PROGRAM SETKÁNÍ:

1. Zastavení nad liturgickým kalendářem
2. Noc kostelů 2018
3. Číselník do kostela sv. Antonína
4. Otázka údržby varhan v kostele sv. Jana Kř tele
5. Rekonstrukce zvonice u kostela sv. Jana Kř tele - pokračování úředních jednání 
6. Hudební doprovod nedělních mší svatých v kostele sv. Jana Kř tele
7. Členství kaplana P. Petra Zadiny ve farní radě
8. Provoz farních místnos  na faře u kostela sv. Antonína – vytápění, úklid

ad 1: Zastavení nad liturgickým kalendářem  

 07. 03. 2018 bude při pravidelné mši sv. na NHK udělována svátost nemocných
 16. – 17. 03. 2018 proběhne duchovní obnova v Novém Adalber nu pod vedením    

P. Suchého SJ z Děčína
 24. 03. 2017 (So) bude sloužena mše sv. v kapli ve Vysoké n. Labem
 25. 03. 2017 (Ne) od 14:00 bude v katedrále možnost přistoupit ke svátos  smíření  

před Velikonocemi
 25. 05. 2018 Noc kostelů
 03. 06. 2018 Slavnost Těla a Krve Páně

Velikonoce 2018
— Velikonoční triduum bude letos na Novém Hradci Králové sloužit P. Petr Zadina.

 Zelený čtvrtek: 
— mše sv.  ..............................................18:30

 Velký pátek
— Křížová cesta .....................................15:00
— Adorace u Getsemanské zahrady .....16:00 – 17:30
— Velkopáteční obřady .........................18:30

 Bílá sobota
— Adorace u Božího hrobu....................8:00 – 12:00 ; 14:00 – 17:30
— Vigilie slavnos  zmrtvýchvst. Páně....20:00

— 27. 03. 2017 proběhne setkání zástupců ministrantů s kněžími k domluvě na velikonoční 
liturgii. Jakub Stra lek jako varhaník se ze setkání omlouvá – je v té době na služební 
cestě mimo republiku.

ad 2: Noc kostelů  

 Program v kostele Jana Kř tele na Zámečku je již sestaven.
 Na programu v kostele sv. Antonína se pracuje, o organizaci se stará Pavel Kamenický st.

ad 3: Číselník do kostela sv. Antonína:  
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 Firmou Audic (ČR) byla nabídnuta nezávazná a bezplatná zápůjčka LCD číselníku, které 
jsme se rozhodli využít ; pořizovací cena této varianty se pohybuje okolo 20 000 Kč.

 Řešení od firmy Brandmaier (SRN) se liší technologií a vzhledem za použi  LED zdroje, 
jeho pořizovací cena se však pohybuje okolo 70 000 Kč; tato varianta byla nyní pro 
finanční nákladnost zamítnuta.

ad 4: Otázka údržby varhan v     kostele sv. Jana Kř tele  
 Znovu byl diskutován stav varhan v kostele sv. Jana Kř tele na Zámečku a s m související

potřeba údržby či celkové rekonstrukce. I v případě celkové rekonstrukce varhan, která 
v tuto chvíli není na pořadu dne, zůstává otevřený přístup k této rekonstrukci: 
restaurování (snaha o maximální zachování dobových charakteris k nástroje) x „nový 
nástroj“ ve stejné velikos .

 Za cílem zjištění stavu a možnos  naložení s nástrojem jsme se shodli na zadání 
vypracování odborného posudku, bude osloven p. Václav Uhlíř. 

 V tuto chvíli je naším cílem zajis t, aby nástroj nechátral a byl dále využitelný 
k doprovodu mší svatých.

ad 5: Rekonstrukce zvonice u kostela sv. Jana Kř tele - pokračování úředních jednání  
 Byla podána žádost o stavební povolení ; pokud nebudou námitky ze strany majitelů 

sousedních pozemků, pak by jeho získání mělo být otázkou týdnů.
ad 6: Hudební doprovod nedělních mší svatých v     kostele sv. Jana Kř tele  

 Pavel Kamenický ml. tlumočil zájem mladých z farnos  účastnit se nepravidelně mší 
svatých formou hudebního doprovodu pod vedením Michala Horáka a Anny Kamenické. 
K bližší domluvě se mohou obrá t na P. Fran ška Hladkého, jejich účast je vítaná.

 Mezi členy pastorační rady proběhla též diskuze ohledně role a přístupu k hudebnímu 
doprovodu mší svatých a ohledně organizace varhaníků. 

ad 7: Členství kaplana P. Petra Zadiny ve farní radě  
 Členství našeho kaplana P. Petra Zadiny ve farní radě považujeme za samozřejmé, 

z tohoto setkání se omlouvá.
ad 8: Provoz farních místnos  na faře u kostela sv. Antonína – vytápění, úklid  

 Pavel Kamenický ml. vznesl dotaz na možnos  jiného způsobu vytápění farních místnos  
ke zlepšení jejich využitelnos  v zimních měsících pro farníky bez předchozího dlouhého 
plánovaní (zaji  na kafe po mši sv. atd.). Jiné možnos  vytápění se v tuto chvíli jeví jako 
příliš nákladné a neefek vní.

 V čase bude potřebné se domluvit na pravidelném úklidu společných prostor.

PŘÍŠTÍ SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI PROBĚHNE 18. 04. 2018 PO PRAVIDELNÉ MŠI SVATÉ VE FARNÍ   
MÍSTNOSTI NA NOVÉM HRADCI KRÁLOVÉ. TĚŠÍME SE NA VAŠE PODNĚTY!  

Zapsal: Pavel Kamenický ml.
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