
Zápis ze zasedání pastorační rady farnosti ze dne 14.4.2021

ČČ . j. 56/2021

Přítomni: P. P. Brožž , M. Urbáánkováá , Ing. P. Kámenickýá , Mgr. P. Molnáá r, 
MUDr. M. Dráápálíákováá , Ing. V. Dvoržáá k, Ph.D., Ing. Jiržíá Horáák, Ing. L. Rýchtáá rováá , F. Máchek,
Mgr. O. Kubinec, MUDr. P. Kout, V. Dvoržáá cžkováá

Omluven: Mgr. J. Strátíálek

Program: 1. Schváá leníá prográmu

2. Zhodnoceníá Velikonoc 2021

3. Výáhled ákcíá do leá tá

4. Ruů žneá

Ad1) Program schválen

Ad2) Zhodnocení Velikonoc 2021

Jsme ráádi, žže jsme opežt mohli slavit Velikonoce v kostele!                                                           

Rezervace a paralelní obřady dálý prostor lidem, ábý se mohli žuá cžástnit velikonocžníách 
liturgiíá.

O. Prokop poděkoval otci Pavlovi Boukalovi žá služžbu bežhem Velikonoc.

Dežkujeme i farnosti Červený Kostelec žá možžnost použž íávát jejich rezervační systém. 
Ten funguje bež chýb. Pržechod ž listinneá  podobý ná elektronickou žpuů sobil než jákeá  chýbý
– sžkrtááníá, kde chtež l cžlovežk žuů stát nebo se nedostávil á nesžkrtl se. P. Brožž  se žá táto 
nechtežnáá  nedopátrženíá omlouváá .

Rezervační systém budeme dáá le použž íávát pro nedělní bohoslužby. V sýsteámu je dvojí
rezervace á to ná účast ná msži sváteá  á pák tákeá  na čtení. Mááme sž irsž íá okruh lidíá, kteržíá 
cžtou, á to je mileá , ále je tržebá se žápisovát do sýsteámu, ábý býlo jásneá , kdo tuto služžbu 
žájistíá. Pržispež je to i ke klidnež jsž íámu pruů bežhu, obžvláá sžť, kdýžž  je msže streámovánáá . 
(Opákovánež  se stálo, žže nikdo nepržisžel s dostátecžnou cžásovou režervou, á to je ná 
posledníá chvíáli prži orgánižáci pruů bežhu msže stresujíácíá.) Návíác, ten, kdo ná sebe služžbu 
pržedcžíátát Božž íá slovo prži liturgii bere, si text muů žže v klidu domová pržiprávit.

Ad3) Výhled akcí do léta

Bohoslužby budou žá soucžásneá  situáce probíáhát, ják jsme žvýklíá, jen je žávedená žmežná 
u sv. Jáná Kržtitele – sobotá od 18:30.

Bežhem května bude návíác modlitba k Panně Marii v ráámci stržedecžníá á páá tecžníá 
právidelneá  bohoslužžbý.

Připravované akce:

 Svátodusžníá koncert 23.5., 



 Týáden otevrženýách kosteluů  + Noc otevrženýách kosteluů  28.5., 
 29.5. výstoupeníá Severký ve spolupráá ci s žženskýám kvártetem. 

Vsže je žátíám pláánováneá , pržedbežžžnež  dojednáneá , nicmeánež  ke skutecžneá  reáližáci dojde, 
pokud to situáce dovolíá. Ve vežci Svátodusžníáho koncertu rožhodneme žácžáá tkem kvežtná.

Farní den – ž duů vodu soucžásneá  situáce fárníá pržijálá rožhodnutíá, žže se cžervnovýá  termíán 
přesouvá na  12.9. Otá Kubinec pržedstávil váriántý prográmu, ktereá  výbereme 
s ohledem ná možžnosti žáá rž ijoveáho termíánu.

Ad4) Různé

Sežnáámili jsme se s výsledkem hospodaření za rok 2020 (viž pržíálohá).

Zvonička – o dotáce mááme žážžáádááno podobnež  jáko minulýá  rok, celkovýá  objem 
prostržedkuů  žátíám nežnááme. Letos bý se mež lá obnovit nosnáá  konstrukce v prvníám pátrže, 
podláhý á ná sžtenýáržovou konstrukci návážujíácíá dálsž íá prvký žvonice. Pržíásž tíá rok bý žbýlá 
k oprávež  stržechá á žeď.

Dětské časopisy – Ná fáru pržicháážejíá nábíádký cžásopisuů  pro dež ti jáko náprž. Nežbedá, 
Táržicius, Duhá ápod. Kdo máá te žáá jem týto cžásopisý objednát? Informáce u o. Prokopá.

První svaté přijímání dětí – Letos se po prvníám setkááníá dežtíá výáuká náábožženstvíá, ná nežžž  
návážuje teážž  pržíáprává ná prvníá sváteá  pržijíámááníá dežtíá žcelá rožpádlá. Pokud máá  nežkdo 
žáá jem sveá  dež ti ná prvníá sváteá  pržijíámááníá pržiprávit, áť se ožve o. Prokopovi.

Rok sv. Josefa –  V den slávnosti sv. Josefá jsme žásvežtili fárnost tomuto pátronovi. Od 
19.3. bežžž íá Rok rodiny (k 5. výárocžíá výdááníá posýnodáá lníá áposžtolskeá  exhortáce Amoris 
laetitia). Je to výážvá pro náá s á násže rodiný, modlit se žá dár láá ský, porožumežníá á 
pokojneáho soužž itíá lidíá v rodináá ch. Tákeá  dle situáce pržemýásž líáme o prográmu, kterýá  k Roku
rodiný pržiprávit. Iniciátivý á náápádý hláste o. Prokopovi. 

Zápsálá L. Rýchtáá rováá .

Prokop Brožž

fáráá rž
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