Zápis ze zasedání pastorační rady farnosti ze dne 1.9.2021
Přítomni: P.P. Brožž , Ing. P. Kamenickýý , , ing. V. Dvorž aýk, Ph.D., ing. L. Rýchtaý rovaý , Mgr.
O. Kubinec, ing. J. Horaý k, MUDr. P. Kout, V. Dvorž aýcž kovaý , F. Machek, Mgr. J. Stratíýlek,
MUDr. M. Draý palíýkovaý
Host: MUDr. H. Kamenickaý
Omluven: M. Urbaý nkovaý , Mgr. P. Molnaý r
Program:
1. Schvaý leníý programu
2. Farníý den a farníý pouť
3. Ucž eníý naý božž enstvíý a dalsž íý cž innosti ve farnosti
4. Informace ž hospodaý rž skeý agendý farnosti
5. Ruů žneý
Ad1) Program schválen
Ad2) Farní den a farní pouť
Farní den – 12.9.2021 – žahaý jíýme v 10 hodin msž íý svatou u sv. Jana Krž titele (msž e sv. u
sv. Antoníýna nebude), program najdeme na webovýý ch straý nkaý ch farnosti nebo na
výý vež sce.
Hlavníým organižaý torem farníýho dne je pan Ota Kubinec, kterýý výsvež tlil žaý kladníý
prž edstavu cž innostíý, ktereý musíý probež hnout, s tíým, žž e stavba prž íýstrž esž ku na farníý žahradež
probež hne v sobotu 11.9. dopoledne. Býlo trž eba jesž tež dojednat ožvucž eníý, ktereý od raý na
žajistíý pan MUDr. Hubaý cž ek, Severka bude míýt vlastníý.
Farní pouť – 25.9. – v Kutneý Horž e u sv. Jakuba budeme míýt msž i svatou, navsž tíývíýme
chraý m sv. Barborý. Možž nost obcž erstveníý (obež da) v Kutneý horž e žjistíý P. Brožž a P.
Kamenickýý . Daý le je plaý novaý na naý vsž tež va klaý sž tera u sester trapistek v Policž anech.
Ad3) Učení náboženství a další činnosti ve farnosti
Výuka náboženství je soucž aýstíý katecheže a prž edaý vaý níý víýrý v rodinež /farnosti. Proto se
pocž íýtaý s vež tsž íý soucž innostíý s rodicž i. Pro Hradec Kraý loveý vžnikla iniciativa meži farnostmi,
kteraý chce rž esž it tuto otaý žku komplexnež pro mež sto. U naý s ve farnosti ji budou žajisž ťovat:
Martina Hovorkovaý – ZSŠ Miladý Horaý koveý , P. Prokop Brožž pro starsž íý dež ti a pro dež ti že ZSŠ
na Noveý m Hradci Kraý loveý .
Příprava na svátosti – ve farnosti bude probíýhat prž íýprava dospež lýý ch na iniciacž níý
svaý tosti, prž íýpadnež ke svaý tosti manžž elstvíý. S tíým souvisíý teý žž plaý novaneý setkaý níý tež ch
dospež lýý ch, kterž íý si chtež jíý sveý žaý kladý žž ivota ž víýrý obnovit a prohloubit.
Liturgie – v naý sledujíýcíým obdobíý bude probíýhat v pravidelneý m žavedeneý m režž imu.
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Synodální cesta – v r.2023 bude probíýhat 16. plenaý rníý žasedaý níý Biskupskeý sýnodý
v RŠ íýmež , a k tomu je plaý novaý na prž íýprava v celeý univeržaý lníý cíýrkvi, kteraý žacž ne v rž íýjnu
tohoto roku. Prž esnež jsž íý žadaý níý se cž ekaý v žaý ržíý, nicmeý než si muů žž eme ve farnosti odpovež dež t
na otaý žký: Jak u naý s funguje komunikace? ČŠ íým se výžnacž uje žž ivot v nasž íý farnosti? Jak a
cž íým žž ijeme?
Další aktivity ve farnosti jsou možž neý , ale žaý ležž íý na žaý jmu farníýkuů .
Hledáme kronikáře – mež l bý to býý t cž lovež k, ktereý ho žajíýmaý žž ivot v NHK, kostele, ve
farnosti

Ad4) Informace z hospodářské agendy farnosti
Jednaý me o výužž itíý požemku v Malsž ovicíých, jsme ve faý ži prž íýpravý smlouvý.
Jirž íý Horaý k referoval o probíýhajíýcíý opravež Zvonice u kostela sv. Jana na Zaý mecž ku.

Ad 5) Různé
Koncert vážné hudby 9.10. v 18 hodin – Exulta Filia Varhaníýk J. Stratíýlek žve na
koncert renesancž níý a barokníý hudbý, jenžž slibuje naý dhernýý umež leckýý žaý žžitek, protožž e se
podarž ilo žajistit výý jimecž neý umež lce. Jde o prž eložž enýý , puů vodnež jako Svatodusž níý plaý novanýý
koncert na jarž e.
Nový hydrogeologický posudek ze Zámečku – k žjisž tež níý stavu spodníý vodý na
hrž bitovež žajistil V. Dvorž aýk a výý sledek jesž tež projednaý na krajskeý hýgienež .
Měřáky vlhkosti na faře – býlý nainstalovaý ný prž ed 2 roký a je trž eba se spojit s firmou
k jejich výhodnoceníý.
Chladící zařízení na čepované nápoje – padl naý vrh na jeho žakoupeníý, výužž itíý bý býlo
pro akce, ktereý se konajíý na farníý žahradež , poprž . s možž nostíý žapuů jcž it na dalsž íý akce.
Prž íýsžtíý setkaý níý FR: 6.10.2021
Zapsala L. Rýchtaý rovaý
ČŠ . j. 112/2021
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Prokop Brožž
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