
Zápis ze zasedání pastorační rady farnosti ze dne 25.11.2020 

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

Drápalíková, F. Machek, Mgr. O. Kubinec, MUDr. P. Kout, Mgr. J. Stratílek, Ing. J. Horák, 

Ing. L. Rychtárová 

Host: MUDr. H. Kamenická 

Omluveni: V. Dvořáčková 

Program: 

1. Schválení programu 

2. Informace z dění ve farnosti od posledního zasedání dne 9.9.2020 

3. Pastorační záležitosti farnosti (Advent, Vánoce) 

4. Zpráva z hospodářské agendy farnosti 

1. O stavu oprav na Zvoničce u kostela sv. Jana Křtitele na Zámečku 

2. Další body agendy 

5. Volba člena ERF za PRF na další funkční období 

6. Různé 

 

Ad1) Program schválen 

Ad2) Ze života farnosti:  

       V září a říjnu proběhlo pět křtů a rozloučili jsme se se třemi zemřelými. 

       Od neděle 18.10. probíhají nedělní mše sv. on-line (proběhlo již šest přenosů), po mši 

sv je otevřený kostel do 12h k osobní modlitbě a přijetí svátostí. 

       Setkání s dětmi na náboženství se zdařilo 1x – bylo pozastaveno současnou situací. 

   

Ad3) Pastorační záležitosti 

       Adventní věnec bude u sv. Antonína umístěn v přední části kostela (nebude viset) a 

připraví ho V. Dvořáčková s L. Lopourovou. 

       Mše svaté – ve středu ráno v 6 hodin budou roráty u sv. Antonína (2.12. ,9.12., 

16.12., 23.12.) 

                             v pátek v 18:30 (4.12. první pátek, 11.12. kandidáti trv. jáhenství, 18.12. 

Taizé -adorace) 

                             v neděli v 8:30 stream + povolený počet účastníků, na Zámečku až bude 

povolen počet účastníků 50 

                             8.12. – slavnost mše sv bude v 18:30 u sv. Antonína 

       Vánoce – výzdoba - určitě Betlém, ostatní výzdoba bude střídmější, plánujeme i 

otevření kostela na Štědrý den 

                        půlnoční  ve 22 hodin buď s plnou účastí farníků nebo bude on-line 

                        pá 25.12. – nedělní program 

                        so 26.12. – nedělní program + odpoledne svatoštěpánský koncert, který 

bude předtočen předem. 

                        ne 27.12. Svátek Sv. rodiny – nedělní program + obnova manželských 

slibů 

                        čt 31.12. mše svatá v 16 hodin na poděkování za uplynulý rok 

                        pá 1.1.2021 mše svatá buď veřejná nebo on-line 



                        Tříkrálová sbírka – je plánována, ale zatím není úplně jasné, jak za současné  

situace bude probíhat. 

 

Ad4) Zpráva z hospodářské agendy farnosti 

 

P. Prokop nejprve poděkoval všem farníků za zaslané dary. 

  1. Stav oprav na Zvoničce u kostela sv. Jana Křtitele – informace podal J. Horák  - 

25.11. byla oficiálně zakončena 1. etapa oprav za přítomnosti zástupců města, kraje, 

Památkového ústavu, stavební firmy a farnost zastupoval P.Prokop a J.Horák. Stavba je 

zazimována. 

P. Prokop poděkoval J. Horákovi, že se postaral o zdárný průběh oprav Zvoničky a také 

všem farníkům, kteří na opravu přispěli finančně. 

 2. Změna dodavatelů energie – Elektrická energie: fara ČEZ (plánováno přejít 

k Pražské plynárenské a.s.); u kostelů byl ukončen dodavatel AmperMarket a přešlo se 

k PPa.s. Plyn: fara Eon (do 31.12.2022); kostel sv. Antonína – dosud Lama, přechod k PP 

a.s. 

 

3. Nakoupili jsme hliníkový žebřík, židle s podsedáky na Zámeček. 

 

4. Jednáme s investorem investičního záměru na pozemku v Malšovicích. Z povahy 

připravovaného projektu je to zatím v režimu dojednávání, a proto zatím 

nezveřejnitelné. 

 

5. Na Zámečku bude filmovat Divadlo Drak vánoční hru: Vyšla hvězda nad Betlémem 

ve dnech 2.-4.12.2020. 

 

6. V plánu máme zakoupit novou kameru na snímání mši svaté, využívala by se ke 

snímání mše i mimo dobu kovidovou, tím by měli možnost farníci, kteří se nemohou 

zúčastnit mše svaté, pustit si mši sv. ze záznamu a tím být ve styku s farností. 

 

Ad5) Volba člena Ekonomické rady farnosti za Pastorační radu na další funkční 

období 

P. Prokop poděkoval O. Kubincovi za dosavadní činnost v ERF. 

Členové volební komise – P. Prokop Brož, Jiří Horák, Ludmila Rychtárová. 

Na další období byl zvolen Ota Kubinec. 

 

Příští setkání Pastorační rady farnosti bude 6.1.2021 

 

 

 

 

Prokop Brož, 

farář 

25.11.2020 zapsala L. Rychtárová   

Č.j. 166/2020 


