
Zápis ze zasedání pastorační rady farnosti ze dne 13.1.2021

Přříítomni: P. P. Břožř , M. Uřbáínkováí , Ing. P. Kámenickýí ,  MUDř. M. Dřáípálííkováí , F. Máchek, 
Mgř. O. Kubinec, Ing. J. Hořáík, Ing. L. Rýchtáí řováí , Ing. V. Dvořřáí k.
Host: MUDř. H. Kámenickáí , J. Máchek

Omluveni: V. Dvořřáí cřkováí , MUDř. P. Kout, Mgř. P. Molnáí ř

Program:

1. Schváí leníí přogřámu
2. Pástořácřníí žáí ležř itosti fářnosti v dobeř  pándemie
3. Veřtsř íí ákce do leí tá 2021
4. Ruů žneí

Ad1) Program schválen

Ad2) Pastorační záležitosti farnosti v době pandemie 

-  Prosba Petra Molnára – hýgienickáí  disciplííná v násřem kostele – ne vsř ichni 
nosíí řousřký 
Reákce PRF – dle vláídníího nářřííženíí že 7.12.2020, s uí cřinnostíí 8.12.2020, máíme 
míít ve vnitřřníích přostořáí ch řousřký.  Hýgienickáí  opátřřeníí v kostele 
žáchováíváíme á žáchováívát budeme. Vžádu v kostele jsou k dispožici řousřký á 
dežinfekce. To bude přřipomenuto přři ohláí sřkáí ch. Nicmeíneř  i vláídníí opátřřeníí 
přředvíídáí  25 výí jimek. Jsou žkřáí tká jednotliveí  přříípádý (ástmá, ždřávot. stáv 
ápod.), kdý je třřebá se spolehnout ná řožlisřeníí á řožhodnutíí kážřdeího cřloveřká. 
V kážřdeím přříípádeř  je nutneí  se žbávit mentálitý podežíířáíníí, dle níížř  bý se jednálo 
vžřdý jen o nevýžřáí lou neposlusřnost. Dospeř líí lideí  májíí celou řřádu duů voduů  ke 
sveímu jednáíníí. Uchovejme si ve fářnosti přostřředíí ohleduplnosti á vžáí jemneího 
pochopeníí.

-  Základní schéma a výhledy:
 PES 5 (10%): nedeř le – dveř  msře sváteí , v týídnu nořmáí lneř
 PES 4 (20%): nedeř le – dveř  msře sváteí , v týídnu nořmáí lneř
 PES 3 (30%): nedeř le – dveř  msře sváteí , v týídnu nořmáí lneř
 PES 2 (60%) nedeř le – msře u sv. Antonííná, i u sv. Jáná Křřtitele
 PES 1 (100%): vsře nořmáí lneř  

-  Liturgický kalendář:
 Z váínocřníí výíždobý žuů stáne Betleím, střomecřký budou ukližený.
 Ná Záímecřku je v sobotu návecřeř v 17h msře svátáí  (ž nedeř le) přo 

omeženýí  pocřet uí cřástnííkuů .
V uvedenýích dnech budou msře sváteí  – pokud to situáce dovolíí:
 uí teřýí  2.2 -  uvedeníí Páíneř  do chřáímu 
 Popelecřníí střředá – 17.2.
 Postníí nedeř le – kátechumeni
 Slávnosti: sv. Josef – páí tek 19.3, Zveřstováíníí Páíneř  – cřtvřtek 25.3.



 Svátýí  týíden – Kveřtnáí  nedeř le 28.3.// Zelenýí  cřtvřtek 1.4.// Velkýí  páí tek 
2.4//

 Bííláí  sobotá 3.4. á Vigilie Zmřtvýíchvstáíníí Páíneř// Slávnost 
Zmřtvýíchvstáíníí Páíneř  4.4// Velikonocřníí pondeř líí 5.4 

 Slávnost Nánebevžetíí Páíneř  – 13.5
 Slávnost Sesláíníí Duchá Sváteího – 23.5
 Nejsveř teř jsř íí Třojice – 30.5.  

 Ad3) Větší akce do léta 2021 – uskuteční se dle situace v daném období

1. Svátodusřníí konceřt – 23.5.2021 – Kválitníí konceřt stářeí  bářokníí duchovníí 
hudbý, přoto budeme oslovovát sponžořý. Je to tákeí  žácřáí tek Týídne 
otevřřenýích kosteluů  v Hřádci Křáí lovo (TOK).

2. Noc otevřřenýích kosteluů  – páí tek 28.5.
3. Z minuleího řoku žuů stáí váí  nábíídká kápelý Seveřká á jejíí žácřleneřníí do přogřámu

TOK.
4. Slávnost Nejsveř teř jsř íí Třojice – 30.5.
5. Slávnost Teř lá á Křve Páíneř  – cřt 3.6. (kátedřáí lá 6.6. ?)
6. Fářníí den – 20.6.

Ad4) Různé

1. MUDř. Vládimííř Molnáí ř ožnáímil ukoncřeníí cřinnosti ákolýtý u oltáí řře,
P. Přokop Břožř  pánu Molnáí řovi podeřkovál žá letitou služřbu.

2. Náívřh přoveíst osveř tleníí přředsííneř  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


