Záá pis zPRF ze dne 27.5.2020

Přítomni: P.P.Brozž , Ing.L.Rychtáá rováá , M.Urbáá nkováá , Ing.P.Kámenickyá , V.Dvorž áácž kováá ,
Ing.Vládimíár Dvorž áák, Mgr.P. Molnáá r, MUDr.Micháelá RŘ eháá kováá , Filip Máchek,
Mgr.O.Kubinec, Mgr.J.Strátíálek, Ing.J.Horáá k
Omluveni: MUDr. P. Kout
PROGRAM:
1. Duchovníá slovo
2. Info o dež níá ve fárnosti
3. Pástorácž níá záá lezž itosti
4. Hospodáá ržskeá záá lezž itosti
5. Ruů zneá
Ad 1) duchovní slovo – Gn32,25-31
Jáá kob se v nocž níám záá páse ucž íá sveá mu posláá níá, byá t Izráelem, tedy bojovát zá
Hospodiná. K tomu ho Hospodin ucž íá prž ekonáá vát strách. Strách je vzáá cnáá lidskáá
vlástnost, kteráá se musíá celozž ivotnež kultivovát. Ná jedneá stránež je trž ebá, podobnež
jáko Jáá kob, promež nit strách v sílu skrze zbožnost, ják se píásže v knize Moudrosti:
[Moudrost] ho uchráá nilá prž ed neprž ááteli, zábezpecž ilá prž ed tež mi, kdo strojíá uá klády, á
tuhyá záá pás rozhodlá v jeho prospež ch , áby poznál, že zbožnost je nade vše silnější
(10,12). A dáá le je trž ebá strách pojmout jáko cestu k ruů stu ve statečnosti. Buů h náá m
Duchem Sv. dáá váá vnitřní sílu (srdnátost), ábychom v prž ekonáá váá níá prž ekáá zžek obstáá li, á
ták rostli ve státecž nosti. Prosme Duchá Sváteá ho, áby strách nekálil tolik potrž ebnyá
jásnyá á odváá zž nyá rozum.
Ad 2) info o dění ve farnosti
Od 10.5.2020 byly opež t závedeny právidelneá bohosluzž by – tedy Ne, St, Pá – á to
s uplátnž ováá níám bež zžnyá ch hygienickyá ch doporucž eníá. Msž e sváteá á náá vsž tež vy v Domovež
duů chodcuů á v Senecurž e jesž tež obnoveny nebyly. Otec Prokop cž ekáá , ázž sámi usoudíá, zž e
je to vhodneá á ozvou se.
Ad 3) Pastorační záležitosti
Seslání Ducha Svatého – 31.5.2020 V sobotu 30.5.2020 bude v Kátedráá le Sv.
Duchá od 18:30 probíáhát vigilie ze slávnosti Sesláá níá Duchá Sváteá ho.
V neděli 31.5.2020 bude slavnostní bohoslužba v kostele sv. Antonína jako
obvykle v 8,30. Prž i níá se uskutecž níá krž est 2 lidíá. Z toho duů vodu bude msž e svátáá ná
Záá mecž ku posunutá – ná 10,45 hod. Po msž i sváteá ná Noveá m Hrádci se bude konát
prvníá pokoronávirováá fárníá káá vá.
Těla a Krve Páně – 11.6.2020/14.6.2020 Prž esnyá pruů bež h osláv tohoto sváá tku jesž tež
uprž esníáme. Prž íásžtíá tyá den probež hnou zprž esnž ujíácíá jednáá níá ná biskupstvíá.
Svatba – 13.6.2020 V násž em kostele si udež líá sváá tost mánzž elstvíá MUDr. Micháelá
RŘ eháá kováá á Ing. Jirž íá Dráá pálíák.

Vsž ichni víáme, zž e dobá jesž tež prž ílá isž neprž eje hromadným akcím, á ták cíárkev á tudíázž i
násž e fárnost stáá lá prž ed rozhodnutíám, zdá pláá nováneá ákce uskutecž nit:
Setkání Charity – 18.6.2020 , jezž kázž dyá rok probíáháá ná násž íá fárníá záhrádež , bylo
zrušeno.
Farní den – 21.6.2020 ták, ják ho znáá me, byl pro tento rok zrušen. V tu nedež li
bude bež zžnyá porž ád bohosluzž eb. Po ránníá msž i sv. u sv. Antoníáná bude fárníá káá vá ná
fárníá záhrádež .
Pouť ke sv. Janu Křtiteli letos oslávíáme 20.6.2020 v sobotu v 18,30, kdy zácž ne
vigilie v kostelíku na Zámečku.
Koncerty - Jákub Strátíálek informovál PRF, zž e se v násž em kostele 7.6.2020
uskutecž níá koncert zž áákuů ze Strž eziny, kterž íá hrájíá ná dechoveá náá stroje. Dáá le, ná 1.nedež li
ádventníá roku 2020 je pláá nováá n koncert sboru Jitro.
Divadlo – 19.9.2020 v Sokolovnež Novyá Hrádec Kráá loveá budou ochotníáci z Lovcž ic
hráá t divádelníá hru – Sen noci svátojáá nskeá .
Ad 4) Hospodářské záležitosti
Info J. Horáá ká o rekonstrukci zvonice ná Záá mecž ku. Vsž e probíáháá dle hármonográmu.
Nyníá bež hem ccá 14 dnuů dovezou duboveá tráá my á zácž ne unikáá tníá cž áást oprávy. Zvonice
bude nádzvednutá á probež hne vyá mež ná záá kládoveá ho rosž tu. Vsž e bude pecž livež
filmováá no á náfoceno. Technickeá podrobnosti á vsž echny prž íápádneá dotázy, zodpovíá
J.Horáá k ná pozž áádáá níá.
V. Dvorž áák oprávil ná Záá mecž ku náá stež nku, kteráá bylá posž kozená vež trem.
Probíáháá oprává hodin v kostele sv. Antoníáná. Technickeá podrobnosti lze zíáskát u
Petrá Dvorž áácžká.
Pokud fináncž níá situáce dovolíá, chtež li bychom tento rok natřít lavice v kostelíáku ná
Záá mecž ku á prž íápádnež zádát studii ná úpravu vstupu do kostela sv. Antoníáná, ják o
než m uzž rozhodoválá PRF ná prž edcháá zejíácíám zásedáá níá.
Ad 5) Různé
Pouť farnosti, jezž bylá pláá nováá ná ná 8.5.2020, se nemohlá uskutecž nit. Snázž íáme se
nájíát novyá termíán. Nejspíásž zácž áátek rž íájná.

Prž íásžtíá setkáá níá PRF bude 24.6.2020

Zápsálá: V. Dvorž áácž kováá

Prokop Brozž , fáráá rž

