PASTORAČNÍ RADA, 25. 1. 2017, fara na Novém Hradci Králové
Přítomni:
Omluveni:

P. Hladký, Kamenický st., Kamenický ml., Kout, Horák, sr. Rousová, Stratílek
Dvořáčková, P. Enderle

1. Kontrola zápisu z minulé pastorační rady
a) Smlouva s Ing. Rohlíčkem na projektové práce na opravu zvonice na Zámečku byla
biskupstvím schválena, a tedy podepsána. Projektová dokumentace má být zpracovaná do
konce dubna 2017.
b) Výstavba „Rezidenčního domu sv. Ján“ vedle kostela na Zámečku: V rámci územního
řízení jsme se dvakrát odvolali proti rozhodnutí odboru výstavby MM v HK. Naše odvolání
z důvodu ochranného pásma pietního místa bylo zamítnuto, stále je v řízení odvolání
z důvodu celkového vzhledu lokality. O dalším postupu farnosti budeme jednat podle
výsledku našeho odvolání.
c) Na dotaz pana děkana byly vysloveny možnosti, jak zabránit dopadu potenciálních stížností
na pravidelné zvonění zvonu, pokud bude zvonice opravena a zvony elektrifikovány.
d) V letošním roce nebudeme žádat o dotace na opravu zvonice. Po zpracování projektové
dokumentace bude nutné požádat odbor památkové péče MM v HK o vydání závazného
stanoviska a následně také o vydání stavebního povolení, což bude časově náročné.
e) Údržba varhan v kostele sv. Antonína byla provedena ke spokojenosti. Faktura ve výši Kč
31.337,- byla varhanářské dílně Kánský-Brachtl uhrazena 28. 11. 2016.
f) Pan děkan vyslovil pochvalu a poděkování za vánoční divadlo dětí i následné pěvecké
vystoupení farního sboru v kostele sv. Antonína 26. 12. 2016.
g) Účast na varhanním koncertu 26. 12. 2016 nebyla velká, ale posluchači byli spokojeni a
interpretka chválila kvalitu nástroje.
2. Z liturgického kalendáře
Ve středu 1. 2. oslavíme v kostele sv. Antonína svátek Uvedení Páně do chrámu (hromnice).
V sobotu 18. 2. bude v katedrále jáhenské svěcení tří kandidátů.
Popeleční středa je 1. 3.
24. – 25. 3. proběhne na přání Sv. Otce „24 hodin pro Pána“.
V sobotu 25. 3. bude postní duchovní obnova, přednášky v Novém Adalbertinu.
Květná neděle bude 9. 4.
V sobotu 13. 5. bude v katedrále kněžské svěcení jednoho kandidáta.
V úterý 16. 5. uctíme bohoslužbou sv. Jana Nepomuckého v bývalém seminárním kostele.
V úterý 23. 5. vzpomeneme v katedrále na výročí úmrtí O. arcibiskupa Otčenáška.
V sobotu 3. 6. bude svatodušní duchovní obnova, přednášky v Novém Adalbertinu. Večer
v katedrále biřmování.
V neděli 4. 6. jsou svatodušní svátky, tedy titulární slavnost katedrály.
V pátek 9. 6. proběhne Noc kostelů.
V neděli 11. 6. bude v katedrále 1. sv. přijímání dětí.
V neděli 18. 6. oslaví hradecké farnosti společně v katedrále slavnost Těla a Krve Páně (Boží
Tělo).
V neděli 25. 6. prožijeme farní den.
V sobotu 14. 10. bude v katedrále kněžské svěcení tří kandidátů.
V neděli 19. 11. oslavíme posvěcení obou našich kostelů.
V sobotu 9. 12. bude adventní duchovní obnova, přednášky v Novém Adalbertinu.
Celodenní adorace budou 19. 3., 4. 6., 17. 9. a 3. 12.

3. Antény na věži kostela sv. Antonína
V lednu se zástupci farnosti sešli na odboru památkové péče Magistrátu města v HK
s provozovatelem zařízení, který má na věži kostela sv. Antonína umístěné antény a který
chce celý systém modernizovat. Vzájemně si vyjasnili stanoviska a bylo dohodnuto, že
provozovatel zařízení zpracuje projektovou dokumentaci, do které zapracuje naše požadavky,
a předloží nám ji ke schválení; my bychom následně požádali odbor památkové péče MM v
HK o vydání závazného stanoviska.
4. Pouť k ostatkům sv. Antonína do francouzského města Arles s farností z Liberce
Loni se tato pouť neuskutečnila, protože žádná cestovní kancelář se nechtěla ujmout
organizace. Nicméně snaha pouť uskutečnit letos pokračuje.
5. Pracuje se na návrhu uskutečnit dvoudenní pouť farnosti s nocováním na Sv. Hostýně.
Příští setkání pastorační rady bude 22. 3. 2017 od 19.15 hod. ve farní místnosti.
Zapsala sr. Rousová 27. 1. 2017

