Zápis ze zasedání pastorační rady farnosti ze dne 14.4.2021
ČČ . j. 56/2021
Přítomni: P. P. Brožž , M. Urbáá nkováá , Ing. P. Kámenickýá , Mgr. P. Molnáá r,
MUDr. M. Dráá pálíákováá , Ing. V. Dvorž áák, Ph.D., Ing. Jirž íá Horáá k, Ing. L. Rýchtáá rováá , F. Máchek,
Mgr. O. Kubinec, MUDr. P. Kout, V. Dvorž áácž kováá
Omluven: Mgr. J. Strátíálek
Program:

1. Schváá leníá prográmu
2. Zhodnoceníá Velikonoc 2021
3. Výá hled ákcíá do leá tá
4. Ruů žneá

Ad1) Program schválen
Ad2) Zhodnocení Velikonoc 2021
Jsme ráá di, žž e jsme opež t mohli slavit Velikonoce v kostele!
Rezervace a paralelní obřady dálý prostor lidem, ábý se mohli žuá cž ástnit velikonocž níách
liturgiíá.
O. Prokop poděkoval otci Pavlovi Boukalovi žá služž bu bež hem Velikonoc.
Dež kujeme i farnosti Červený Kostelec žá možž nost použž íávát jejich rezervační systém.
Ten funguje bež chýb. Prž echod ž listinneá podobý ná elektronickou žpuů sobil než jákeá chýbý
– sž krtáá níá, kde chtež l cž lovež k žuů stát nebo se nedostávil á nesž krtl se. P. Brožž se žá táto
nechtež náá nedopátrž eníá omlouváá .
Rezervační systém budeme dáá le použž íávát pro nedělní bohoslužby. V sýsteá mu je dvojí
rezervace á to ná účast ná msž i sváteá á pák tákeá na čtení. Máá me sž irsž íá okruh lidíá, kterž íá
cž tou, á to je mileá , ále je trž ebá se žápisovát do sýsteá mu, ábý býlo jásneá , kdo tuto služž bu
žájistíá. Prž ispež je to i ke klidnež jsž íámu pruů bež hu, obžvláá sž ť, kdýžž je msž e streámovánáá .
(Opákovánež se stálo, žž e nikdo neprž isž el s dostátecž nou cž ásovou režervou, á to je ná
posledníá chvíáli prž i orgánižáci pruů bež hu msž e stresujíácíá.) Návíác, ten, kdo ná sebe služž bu
prž edcž íátát Božž íá slovo prž i liturgii bere, si text muů žž e v klidu domová prž iprávit.
Ad3) Výhled akcí do léta
Bohoslužby budou žá soucž ásneá situáce probíáhát, ják jsme žvýklíá, jen je žávedená žmež ná
u sv. Jáná Krž titele – sobotá od 18:30.
Bež hem května bude návíác modlitba k Panně Marii v ráá mci strž edecž níá á páá tecž níá
právidelneá bohoslužž bý.
Připravované akce:


Svátodusž níá koncert 23.5.,




Týá den otevrž enýá ch kosteluů + Noc otevrž enýá ch kosteluů 28.5.,
29.5. výstoupeníá Severký ve spolupráá ci s žž enskýá m kvártetem.

Vsž e je žátíám pláá nováneá , prž edbež žžnež dojednáneá , nicmeá než ke skutecž neá reáližáci dojde,
pokud to situáce dovolíá. Ve vež ci Svátodusž níáho koncertu rožhodneme žácž áátkem kvež tná.
Farní den – ž duů vodu soucž ásneá situáce fárníá prž ijálá rožhodnutíá, žž e se cž ervnovýá termíán
přesouvá na 12.9. Otá Kubinec prž edstávil váriántý prográmu, ktereá výbereme
s ohledem ná možž nosti žáá rž ijoveá ho termíánu.
Ad4) Různé
Sežnáá mili jsme se s výsledkem hospodaření za rok 2020 (viž prž íálohá).
Zvonička – o dotáce máá me žážž áádáá no podobnež jáko minulýá rok, celkovýá objem
prostrž edkuů žátíám nežnáá me. Letos bý se mež lá obnovit nosnáá konstrukce v prvníám pátrž e,
podláhý á ná sž tenýá ržovou konstrukci návážujíácíá dálsž íá prvký žvonice. Prž íásžtíá rok bý žbýlá
k oprávež strž echá á žeď.
Dětské časopisy – Ná fáru prž icháá žejíá nábíádký cž ásopisuů pro dež ti jáko náprž . Nežbedá,
Táržicius, Duhá ápod. Kdo máá te žáá jem týto cž ásopisý objednát? Informáce u o. Prokopá.
První svaté přijímání dětí – Letos se po prvníám setkáá níá dež tíá výá uká náá božž enstvíá, ná než žž
návážuje teá žž prž íáprává ná prvníá sváteá prž ijíámáá níá dež tíá žcelá rožpádlá. Pokud máá než kdo
žáá jem sveá dež ti ná prvníá sváteá prž ijíámáá níá prž iprávit, áť se ožve o. Prokopovi.
Rok sv. Josefa – V den slávnosti sv. Josefá jsme žásvež tili fárnost tomuto pátronovi. Od
19.3. bež žžíá Rok rodiny (k 5. výá rocž íá výdáá níá posýnodáá lníá áposž tolskeá exhortáce Amoris
laetitia). Je to výá žvá pro náá s á násž e rodiný, modlit se žá dár láá ský, porožumež níá á
pokojneá ho soužž itíá lidíá v rodináá ch. Tákeá dle situáce prž emýá sžlíáme o prográmu, kterýá k Roku
rodiný prž iprávit. Iniciátivý á náá pádý hláste o. Prokopovi.

Zápsálá L. Rýchtáá rováá .

Prokop Brožž
fáráá rž
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