Zápis ze zasedání pastorační rady farnosti ze dne 6.10.1921
Přítomni: P.P.Brožž , Ing.L.Rychtáá rováá , M.Urbáá nkováá , Ing.P.Kámenickyá , V.Dvorž áácž kováá ,
Ing.Vládimíár Dvorž áák, Mgr.P. Molnáá r, MUDr. P.Kout, Mgr.J.Strátíálek
Omuveni: Ing.J.Horáá k, MUDr.Micháelá Dráá pálíákováá , Filip Máchek, Mgr.O.Kubinec
Hosté: P. Pálecž kováá , p.Soucž kováá
PROGRAM:
1. Schváá leníá prográmu
2. Zhodnoceníá žáá rž ijovyá ch udáá lostíá
3. Pástorácž níá pláá n
4. Hospodáá rž skáá ágendá fárnosti
5. Dieceá žníá fáá že Biskupskeá synody o synodálitež
6. Ruů žneá

Ad 1)
Prográm schváá len
Ad 2)
Farní den – jesž tež jednou velkeá díáky vsž em. Zá skvež lou orgánižáci Otovi Kubincovi á žá
velkodusž neá násáženíá kážž deá ho, kdo než jákyá m žpuů sobem vypomohl.
Farní pouť – bylá velmi povedenáá . I tády díáky žá orgánižáci – Pávlu Kámenickeá mu á
Prokopovi.
Farní Kronika – k násž íá velkeá rádosti o funkci kronikáá rž ky projevily žáá jem páníá
Pálecž kováá á páníá Soucž kováá . Záá jem projevily teá mež rž soucž ásnež , nicmeá než p. Pálecž kováá se
ohláá sil drž íáve á prž isž lá s prž edstávou – jižž dojednánou s o. Prokopem –, ják postupovát.
Nejprve žpež tnež doplníá chybež jíácíá 4 roky, potom od r.2022 bude žážnámenáá vát
postupnež vsž echny udáá losti, ják budou plynout žá sebou. Zvážž uje tákeá možž nost
žhotoveníá elektronickeá kroniky, kteráá by bylá k dispožici ná webu s fotkámi á
kráá tkyá mi videi, pro interáktivníá použž íáváá níá. Jesž tež doládíá možž nosti spolupráá ce s páníá
Soucž kovou.
Koncert EXULTA FILIA –se uskutecž níá v násž em kostele 9.10.2021 od 18:00. Velmi
srdecž než žveme á dež kujeme Jákubovi á Pávle Strátíálkovyá m žá kráá snyá náá pád á skvež lou
orgánižáci.
Dušičky – 31.10.2021 se uskutecž níá pobožž nosti ná hrž bitovech, 1.11.2021 bude msž e
svátáá ná Noveá m Hrádci (v 18,30 h), 2.11. 2021 bude msž e svátáá ná Záá mecž ku (v 18,30
h)

Ježíše Krista Krále - 21.11.2021 bude CELODENNÍ ADORACE
ADVENT – O ádventníá dobež budou kážž dou strž edu ráá no od 6,30 roráá ty. Vecž erníá msž e
svátáá (ve strž edy) nebude.
Ad 4)
Ná Záá mecž ku ná hrž bitovež se ná než koliká míástech bortíá žeď. Oprávy že strány
Hrádeckyá ch Technickyá ch služž eb jsou vžž dy víácemeá než provižorníá á vydržž íá páá r let, tákžž e
se situáce pruů bež žžnež opákuje.
V.Dvorž áák informovál PRF o sž pátneá m stávu sž indeloveá strž echy kostelíáká. Jejíá žž ivotnost
je ccá 50 let á stáv tomu odpovíádáá . Firmá, kteráá strž echu dež lálá, prž ijde ná jejíá obhlíádku
á uprž esníá, co je nutneá udež lát. Násž e strž echá je stáráá ccá 40 let. Je tedy nutneá žnovu ji
minimáá lnež nátrž íát ( probíáháá vžž dy po 5 letech ), prž íápádnež náá s bude cž ekát rožhodnutíá o
jejíá vyá mež než .
Prokop žmíánil tákeá nutnost žmápovát á po teá udržž ovát knež žžskeá hroby ná hrž bitovež ná
Záá mecž ku i ná Noveá m Hrádci Kráá loveá .
Ad 5) O. Prokop mež l prž íáspež vek o Biskupskeá synodež o synodálitež . Sáá m pátrž íá do
nejužž sžíáho tyá mu á snážž il se osvež tlit PRF smysl teá to synody. Pokud slovo synodalita
cháá peme jáko „spolecž náá cestá, spolecž neá putováá níá“, pák je tu vyá žvá ke spolecž neá mu
putováá níá žá Právdou. Zá právdou v cíárkvi á o cíárkvi, žá náá žory kážž deá ho ž náá s, ják
stojíáme prž ed Bohem. Putováá níá žá náá žory kážž deá ho, koho se osmež líáme oslovit, komu je
cíárkevníá prostrž edíá cižíá, kdo nevež ržíá v Bohá, kdo chce stáá t stránou. Záháá jeníá dieceá žníá
fáá že teá to synody bude v neděli 17.10.2021 přípravným programem od 14h, od 15h
bude následovat slavnostní liturgie. Zájemci jsou zváni k účasti.

Ad 6) Dálsž íá nápláá novánáá setkáá níá PRF budou v termíánech : 24.11.2021, 15.12.2021,
5.1.2022
Č. j. 128/2021

Zápsálá: V.Dvorž áácžkováá

PRokop Brožž ,
fáráá rž

