
Zápis ze zasedání pastorační rady farnosti ze dne 12.5.2021

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

Omluven: Ing. J. Horáák, MUDr. P. Kout, V. Dvoržáá cžkováá

Host: MUDr. H. Kámenickáá

Program:  1. Schváá leníá prográmu

                   2. Výávoj poržáádááníá ákcíá

                   3. Náávrh hármonográmu nedež lníách bohoslužžeb

                   4. Ruů žneá

Ad1) Program schválen

Ad2) Vývoj pořádání akcí

Svatodušní koncert je žrusžen, ále hledááme nááhrádníá termíán: shodá umežlcuů  pánuje ná 
sobotež  9.10.2021 návecžer.

Týden otevřených kostelů – kostel sv. Antoníáná bude otevrženýá  ná mržíážž .

Noc otevřených kostelů – 28.5.2021 obá kostelý budou otevržený, žá prográm 
žodpovíádáá  P. Kámenickýá  

Koncert Severky je žrusžen.

Ad3) Návrh harmonogramu nedělních bohoslužeb – v 9 hodiná u sv. Antoníáná á 
v 10:30 u sv. Jáná Kržtitele ná Záámecžku.  

Návrh byl Farní radou schválen od 23.5 .2021. Duů vodem žmežný cžásu je pržááníá fárníákuů  
á tákeá  bude možžneá  msži svátou v 9 hodin nábíádnout k prženosu Rádiem Proglás. V 8:30 
žácžne modlitbá ruů žžence á po níá bude náá sledovát modlitbá žá pástýárže, ábý býl po msži 
sváteá  prostor pro várhánníá hudbu.

Ad4) Různé – stavba domu vedle kostela sv. Jana Křtitele -   jeden pán doktor oslovil 
fárníá uá ržád se žáámežrem postávit si duů m ná požemku vedle Záámecžku á požžáádál o výjáádrženíá
fárnost NHK. Požemek je mežstá á to máá  v pláánu žde výtvoržit párkovisžtež  + málýá  párcžíák. 



Pástorácžníá i ekonomickáá  rádá se shodlý, žže pro náávsžtežvníáký kostelá á hržbitová je 
párkovisžtež  duů ležž iteá , á tudíážž  preferujeme puů vodníá mežstskýá  pláán. P. Brožž  v tomto smýslu 
pánu doktorovi odpovíá.

Závěrečný koncert žáků ze  ZUŠ Střezina – sžkolá projevilá žáá jem uskutecžnit v cžervnu 
žáávežrecžnýá  koncert žžáá kuů  v kostele sv. Antoníáná – fárníá rádá s ákcíá souhlásíá žá dodržženíá 
v teá  dobež  áktuáá lníáho hýgienickeáho opátrženíá á dodržženíá náá ležž iteá  uá ctý k prostoru.

Svátek sv. Jakuba Staršího – týp ná pouť/ákci návrhlá M. Dráápálíákováá

Zápsálá L. Rýchtáá rováá .

Prokop Brožž

fáráá rž

Pržíásžtíá PRF 9.6. 


