Zápis ze zasedání pastorační rady farnosti ze dne 5. 1. 2022
Přítomni: P.P. Brožž , M. Urbáá nkováá , Ing. P. Kámenickýá , Mgr. P. Molnáá r, Ing. J. Horáá k,
MUDr. M. Dráá pálíákováá , Ing. Vládimíár Dvorž áák, MUDr. P. Kout, Filip Máchek, Mgr.
O.Kubinec, Ing. L. Rýchtáá rováá
Omluveni: V. Dvorž áácž kováá , Mgr. J. Strátíálek
Hosté: MUDr. H. Kámenickáá
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Schváá leníá prográmu
Informáce ž dež níá fárnosti
Informáce ž hospodáá rž skeá ágendý fárnosti
Zpráá vá o sýnodáá lníám procesu v násž íá fárnosti
Výá hled ná rok 2022
Ruů žneá

Ad 1)
Prográm schváá len
Ad 2)
Informace z dění farnosti – P. Brožž podež kovál vsž em, kdo se podíáleli ná prž íáprávež á
pruů bež hu prográmu bež hem váá nocž níách sváá tkuů (Máchkovi, Kámenickýá ch, Kubincovi,
Lopourovi, Dvorž áácžkovi, Strátíálkovi, Urbáá nkovi, Pálecž kovi, dáá le Dvorž áákovi, ZŽ íádkovi,
Rýchtáá rovi, páníá Vorž íásžkováá , Petr Hubáá cž ek á jeho skupiná), žá prž íáprávu á reáližáci
Svátosž tež páá nskeá ho koncertu ve formež žáá žnámu á uložž eníá ná fárníám webu (Jákub á
Pávlá Strátíálkovi) i žá improvižováneá setkáá níá po silvestrovskeá msž i sváteá .

Ad 3)
Informace z hospodářské agendy farnosti
Zvonička – ždáá rnež jsme užávrž eli proinvestovnáá níá vsž ech dotácíá ná oprávu,
v roce 2022 náá s cž ekáá u Zvonicž ký nováá podláhá, opláá sž tež níá á sž indele,
zeď kolem hřbitova ná Záá mecž ku oprávíá Technickeá služž bý,
novým dodavatelem plynu pro fáru á kostel sv. Antoníáná je Prážž skáá plýnáá renskáá ,
jednání s panem Lenihanem ohlednež požemkuů nádáá le probíáhájíá.
Ad 4)
Zpráva o synodálním procesu v naší farnosti
U sv. Antonína máá me žátíám jednu skupinku á moderuje ji J. Ležž íák. Zápojeníá do
procesu bý P. Brožž ráá d nábíádl rodicž uům dež tíá á lidem, kterž íá býli v minulýá ch letech

pokrž tež ni – mohlo bý to pro než býá t prž íánosneá . Stáá le je jesž tež možž nost požvát lidi, ktereá
máá me kolem sebe á utvorž it s nimi skupinku ánebo se mohou žápojit jižž existujíácíá
spolecž enstvíá
Ad5)
Výhled na rok 2022
20.1. – ekumenickáá bohoslužž bá v kátedráá le
2.2. – Uvedeníá Páá než do chráá mu /Hromnice
2. 3. – Popelecž níá strž edá/Dobá postníá
10.4 – Kvež tnáá nedež le
17.4. – Zmrtvýá chvstáá níá Páá než
26.5. – Nánebevstoupeníá Páá než
5.6. – Sesláá níá Duchá Sváteá ho
5.6. - 12.6. Týá den otevrž enýá ch kosteluů , žvážž ujeme koncert ná NHK pátrnež v sobotu
10.6. – Noc kosteluů
19.6. – Prvníá sváteá prž ijíámáá níá
26.6. – Fárníá den
Křest dospělé – termíán jesž tež urcž íáme buď prž i vigilii Zmrtvýá chvstáá níá Páá než nebo prž i
Sesláá níá Duchá sváteá ho
Farní pouť – náá vrh termíánu v puů li kvež tná, bližž sžíá informáce jesž tež uprž esníáme
příprava voleb do PRF pro obdobíá 2023-2026 probež hne ná podžim 2022
Ad 6)
Různé
úklid fary – táto cž innost je prž edjednáá ná s ing. IlonouBednárcž íákovou.
Ceslostátní setkání mládeže ve dnech 9.-14.8.2022 probež hne v Hrádci Kráá loveá á
násž e fárnost bude míát k dispožici ccá 20 mládýá ch lidíá, kterýá m býchom mež li nájíát ná
3 hodiný náá plnž práá ce (spolecž enskáá , mánuáá lníá, …ná fárž e, ná kostele, meži fárníáký…)
Další zasedání PRF – kážž dou prvníá strž edu v mež síáci (2.2., 2.3., 6.4., 4.5., 1.6., 7.9.)

žápsálá L. Rýchtáá rováá

Prokop Brožž , fáráá rž

V Hrádci Kráá loveá dne 5. ledná 2022

