Zápis ze zasedání pastorační rady farnosti ze dne 13.1.2021
Přř íítomni: P. P. Břožř , M. Uřbáí nkováí , Ing. P. Kámenickýí , MUDř. M. Dřáí pálííkováí , F. Máchek,
Mgř. O. Kubinec, Ing. J. Hořáí k, Ing. L. Rýchtáí řováí , Ing. V. Dvořř áík.
Host: MUDř. H. Kámenickáí , J. Máchek
Omluveni: V. Dvořř áícřkováí , MUDř. P. Kout, Mgř. P. Molnáí ř
Program:
1.
2.
3.
4.

Schváí leníí přogřámu
Pástořácř níí žáí ležř itosti fářnosti v dobeř pándemie
Veř tsř íí ákce do leí tá 2021
Ruů žneí

Ad1) Program schválen
Ad2) Pastorační záležitosti farnosti v době pandemie
-

Prosba Petra Molnára – hýgienickáí disciplííná v násř em kostele – ne vsř ichni
nosíí řousř ký
Reákce PRF – dle vláí dníího nářř ííženíí že 7.12.2020, s uí cř innostíí 8.12.2020, máí me
míít ve vnitřř níích přostořáí ch řousř ký. Hýgienickáí opátřř eníí v kostele
žáchováí váí me á žáchováí vát budeme. Vžádu v kostele jsou k dispožici řousř ký á
dežinfekce. To bude přř ipomenuto přř i ohláí sřkáí ch. Nicmeí neř i vláí dníí opátřř eníí
přř edvíídáí 25 výí jimek. Jsou žkřáí tká jednotliveí přř íípádý (ástmá, ždřávot. stáv
ápod.), kdý je třř ebá se spolehnout ná řožlisř eníí á řožhodnutíí kážř deí ho cř loveř ká.
V kážř deí m přř íípádeř je nutneí se žbávit mentálitý podežíířáí níí, dle níížř bý se jednálo
vžř dý jen o nevýžřáí lou neposlusř nost. Dospeř líí lideí májíí celou řř ádu duů voduů ke
sveí mu jednáí níí. Uchovejme si ve fářnosti přostřř edíí ohleduplnosti á vžáí jemneí ho
pochopeníí.

-

Základní schéma a výhledy:

PES 5 (10%): nedeř le – dveř msř e sváteí , v týí dnu nořmáí lneř

PES 4 (20%): nedeř le – dveř msř e sváteí , v týí dnu nořmáí lneř

PES 3 (30%): nedeř le – dveř msř e sváteí , v týí dnu nořmáí lneř

PES 2 (60%) nedeř le – msř e u sv. Antonííná, i u sv. Jáná Křř titele

PES 1 (100%): vsř e nořmáí lneř

-

Liturgický kalendář:

Z váí nocř níí výí ždobý žuů stáne Betleí m, střomecř ký budou ukližený.

Ná Záí mecř ku je v sobotu návecř eř v 17h msř e svátáí (ž nedeř le) přo
omeženýí pocř et uí cř ástnííkuů .
V uvedenýí ch dnech budou msř e sváteí – pokud to situáce dovolíí:

uí teřýí 2.2 - uvedeníí Páí neř do chřáí mu

Popelecř níí střř edá – 17.2.

Postníí nedeř le – kátechumeni

Slávnosti: sv. Josef – páí tek 19.3, Zveř stováí níí Páí neř – cř tvřtek 25.3.







Svátýí týí den – Kveř tnáí nedeř le 28.3.// Zelenýí cř tvřtek 1.4.// Velkýí páí tek
2.4//
Bííláí sobotá 3.4. á Vigilie Zmřtvýí chvstáí níí Páí neř // Slávnost
Zmřtvýí chvstáí níí Páí neř 4.4// Velikonocř níí pondeř líí 5.4
Slávnost Nánebevžetíí Páí neř – 13.5
Slávnost Sesláí níí Duchá Sváteí ho – 23.5
Nejsveř teř jsř íí Třojice – 30.5.

Ad3) Větší akce do léta 2021 – uskuteční se dle situace v daném období
1. Svátodusř níí konceřt – 23.5.2021 – Kválitníí konceřt stářeí bářokníí duchovníí
hudbý, přoto budeme oslovovát sponžořý. Je to tákeí žácř áítek Týí dne
otevřř enýí ch kosteluů v Hřádci Křáí lovo (TOK).
2. Noc otevřř enýí ch kosteluů – páí tek 28.5.
3. Z minuleí ho řoku žuů stáí váí nábíídká kápelý Seveřká á jejíí žácř leneř níí do přogřámu
TOK.
4. Slávnost Nejsveř teř jsř íí Třojice – 30.5.
5. Slávnost Teř lá á Křve Páí neř – cř t 3.6. (kátedřáí lá 6.6. ?)
6. Fářníí den – 20.6.
Ad4) Různé
1. MUDř. Vládimííř Molnáí ř ožnáí mil ukoncř eníí cř innosti ákolýtý u oltáí řř e,
P. Přokop Břožř pánu Molnáí řovi podeř kovál žá letitou služř bu.
2. Náí vřh přoveí st osveř tleníí přř edsííneř kostelníího vstupu ná fotobunř ku
- řeáližáci žájistíí P. Kámenickýí á J. Máchek

Příští setkání PRF : 10.2.2021// 10.3.//14.4.//12.5.//9.6./

Přokop Břožř
fářáí řř
Zápsálá 13.1.2021 L. Rýchtáí řováí
ČČ .j. 7/2021

