
PASTORAČNÍ RADA, 22. 3. 2017, fara na Novém Hradci Králové

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

1. Velikonoce
Velikonoční obřady povede P. Pavel Boukal. O přípravy se postará Pavel Kamenický ml. nebo
František Kamenický za obvyklé spolupráce paní Dvořáčkové a sester SSJ. Na Velký pátek
bude křížová cesta v 15.00, adorace v Getsemanské zahradě 16.00 – 17.30. Na Bílou sobotu
bude adorace u Božího hrobu 8.00 – 12.00 a 14.00 – 17.30, obřady ve 20.00. Na Velikonoční
pondělí bude mše sv. jen v 8.30 v kostele sv. Antonína.

2. Noc kostelů
Zkušenost ukazuje, že návštěvníci mají větší zájem o svobodné pobývání v prostoru než o
organizovaný program. Budou připraveny obvyklé možnosti:  slovo k historii  kostela,  ale i
jeho duchovnímu smyslu; výstup ke zvonům. Paní Urbánková navrhovala výstavku k výročí
fatimského zjevení na faře, vč. filmu, patrně by tam byla též obvyklá ukázka liturgických
předmětů.
- nebavili jsme se o hudebním doprovodu!

3. Květen
Mše  sv.  s májovou  pobožností  v kostele  sv.  Antonína  budou  od  úterý  do  pátku,  v neděli
v 18.30 pouze májová pobožnost.

4. Charita
Pokud bude mít Charita zase zájem o posezení na farní zahradě, bude jim to umožněno.

5. Farní den
Pan Kamenický domluvil divadlo pod vedením Beňových, a to venku.

6. Ekonomická rada
Pan děkan informoval o jednání, která proběhla na ekonomické radě:
a)  Projektová dokumentace na opravu zvonice u kostela  sv.  Jana Křtitele bude hotova do
konce dubna 2017, předpokládaná cena 173.000 Kč vč. DPH.
b)  Od města  Hradec  Králové  je  možnost  získat  finanční  příspěvek na opravu  posledního
neopraveného  okna ve  věži  kostela  sv.  Antonína.  Jednalo  by se  o  opravu  vitráže,  včetně
předsklení z bezpečnostního skla „Conex“ přibližně za 150.000 Kč, včetně postavení lešení a
zednických prací. Můžeme žádat až o 90 % částky. Pokud bychom dostali jen 70 % částky, je
to farnost schopna doplatit, ale vyšší podíl asi ne. Ve výběrovém řízení budou osloveny tři
firmy. Všichni členové ekonomické rady s touto opravou souhlasí.
c) Truhlář upraví závětří kostela sv. Antonína, aby se o ně nezakopávalo. Zpevní rozviklané
části lavic a připevní ulomené prvky.
d) Plánuje se oprava plotu kolem fary formou brigády (nahradit ulomené úchyty jednotlivých
dílů, nátěr), dle finančních možností pouze po částech.
e)  V kostele  sv.  Jana  Křtitele  proběhla  požární  kontrola.  Je  potřeba  zakoupit  dva  hasicí
přístroje a umístit výstražné cedule.
f) Jednání o úpravě umístění antén na věži kostela sv. Antonína stále probíhá, v současné době
projednává navrhované řešení prováděcí firma s OPP na MM v HK.



g) Rovněž stále probíhá územní řízení ohledně stavby rezidenčního domu vedle hřbitova u
kostela sv. Jana Křtitele.
h) V brzké době končí mandát členů ekonomické rady. Všichni souhlasí, že nová rada bude na
další období dvou let jmenována bez přítomnosti veřejnosti.  Jako zástupce pastorační rady
v ekonomické  radě  byl  navržen  opět  Ing.  Kamenický.  Všichni  členové  pastorační  rady
souhlasí.

Příští setkání pastorační rady bude ve středu 17. 5. 2017 od 19.15 hod. ve farní místnosti.

Zapsala sr. Rousová 23. 3. 2017


