
Zápis ze zasedání pastorační rady farnosti ze dne 10.3.2021 

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, V. Dvořáčková, Ing. V. Dvořák, Ph.D. 
Program: 

1. Schválení programu 

2. Velikonoce 2021 

3. Zpráva z hospodářské agendy farnosti 

4. Různé 
 

Ad1) Program schválen 

Ad2) Velikonoce 2021  

Rozpis bohoslužeb od Květné neděle do Božího hodu velikonočního je v příloze. 

Některé mše svaté (u sv. Antonína a sv. Jana Křtitele) se časově prolínají, proto je budou 

sloužit 

střídavě P. Prokop Brož a P. Pavel Boukal. 

Pro regulaci účasti na Velikonočních obřadech (především Velikonočního třídenní) se 

pokusíme aplikovat rezervační systém. I když budeme mít ve farnosti dvoje obřady, 

buďme k sobě ohleduplní – nemohou být všichni všude. 

V naší farnosti jsme zařízení na přímý přenos bohoslužeb. Užíváme ho o nedělích, 

případně větších slavnostech. Velikonoční obřady bychom mohli streamovat, pokud otec 

biskup nerozhodne, že pro celou diecézi jsou přednostně nabízené přímé přenosy 

z katedrály. 

Na Velikonoční obřady je třeba s dostatečným předstihem obsadit: a) lektory na čtení, 

b) ministranty a službu u oltáře, c) zapsat se na adoraci. Obřady budou probíhat na dvou 
místech: u sv. Antonína i sv. Jana Křtitele. 

 

Ad3) Zpráva z hospodářské agendy farnosti 

Seznámení se Zprávou z ERF (příloha). 

Momentálně jednáme s investorem a s Biskupstvím o využití našeho pozemku v katastru 

Malšovic. 

Průběh oprav Zvonice na Zámečku – dle informací J. Horáka – proběhlo ze strany 

farnosti vyúčtování dotací za 1. etapu, tj. za rok 2020, zatím ze strany poskytovatelů 

dotací bez reakce.  

Na opravy pro rok 2021 (2. etapa) máme zatím cca 600 tis Kč, je podaná ještě žádost o 

dotaci na Magistrát HK 



Plánujeme opravu vstupních dveří u sv. Antonína, odhadovaná cena je cca 100 tis kč. 

Peníze získáme od dárce, který nechce, aby jeho jméno bylo zveřejněno. Děkujeme za 

štědrý dar! Momentálně vybíráme firmu, která opravu provede. Firmy se nabízejí tři. 

Sundají nátěry, nechají přírodní dřevo a ošetří kování. 

 

Ad4) Různé 

Pastorační rada reagovala na příspěvek MUDr. P. Kouta ohledně šíření dezinformačních 

zpráv.  Ty se v současné době šíří nejen v naší zemi, ale i v naší farnosti. Vybízíme farníky 

a farnice, aby tlaku těchto zpráv nepodléhali. Zdroje informací si lze ověřit např. na 

www.manipulatori.cz nebo se stále nabízí možnost v rámci běžné komunikace své 

názory tříbit. 

Připravujeme program pro Noc kostelů, která proběhne v rámci TOKu. 

Týden otevřených kostelů v HK bude zahájen o neděli Seslání Ducha Svatého 

Svatodušním koncertem v kostele sv. Antonína na Novém Hradci Králové. Organizaci si 

vzala na starosti Pavla Stratílková. Koncert se uskuteční pouze prezenčně, pokud to 

situace dovolí. Streamovat ho nebudeme. 

 

V. Dvořáčková předala nabídku piana od pana Ležíka pro využití ve farnosti. Např. by se 

mohlo použít ke zkouškám scholy, popř. ke společenským setkáním na faře. 

 

Příští PRF 14.4. 2021.//12.5.//9.6./ 

 

 

 

 

 

Prokop Brož 
farář  

 

 

 

 

 

Zapsala 10.3.2021 L. Rychtárová 

Č.j. 39/2021 

http://www.manipulatori.cz/

