Zápis ze zasedání pastorační rady farnosti ze dne 2.3. 2022
Přítomni: P.P. Brožž , M. Urbáá nkováá , Ing. P. Kámenickýá , MUDr. M. Dráá pálíákováá , Ing.
Vládimíár Dvorž áák, Filip Máchek, Mgr. O.Kubinec, Ing. L. Rýchtáá rováá , V.Dvorž áácž kováá ,
Mgr. Jákub Strátíálek
Omluveni: Mgr. P. Molnáá r, Ing. J. Horáá k, MUDr. P. Kout
Hosté: MUDr. H. Kámenickáá , Ing. Ján Ležž íák, Ing. Jitká Ležž íákováá
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.

Schváá leníá prográmu
Informáce ž dež níá fárnosti
Postníá dobá, Velikonoce
Ruů žneá

Ad 1)
Prográm schváá len
Ad 2)
Informace z dění farnosti – P. Brožž podál kráá tkýá prž ehled ákcíá, ktereá se v násž íá
fárnosti uskutecž nilý ( udež leníá sv. nemocnýá ch, setkáá níá rodicž uů dež tíá, ktereá puů jdou letos
k 1.sv.prž ijíámáá níá), práktickeá info o reviži komíánuů . Zmíánil se o áktivitež knež žžíá ž HK, kterž íá
bý se chtež li právidelnež 1x mež síácžnež scháá žet á informovát se návžáá jem o áktuáá lníám
dež níá v Hrádci Kráá loveá .
L.Rýchtáá rováá podálá info o žápojeníá Dieceá žníá cháritý do pomoci Ukrájinež . Vsž echný
duů ležž iteá kontáktý á informáce jsou ná stráá nkáá ch Dieceá žníá cháritý. Situáce se mež níá
kážž dou hodinu, pro tuto chvíáli PLATIÍ: Nábíádký ubýtováá níá hláá sit ná
kácpu@hkk.ižscr.cž. DIeceá žníá cháritá žátíám NEPOŘÁDÁ sbíárký sž átstvá, drogerie….. .V
tom se ángážž ujíá jineá orgánižáce, náprž mež sto, skáuti, ČČ lovež k v tíásni, ČČ ČČK. Nicmeá než ,
Dieceá žníá cháritá HK máá uá cž et, kám je možž neá prž ispež t á ž než ho se potom hrádíá náá kup
vež cíá pro uprchlíáký.
Soucž áástíá žáá pisu je prž íálohá obsáhujíácíá tiskovou žpráá vu Dieceá žníá cháritý HK.
Ad 3)
Postní doba, Velikonoce
Kážž dýá páá tek o postníá dobež je prž ed msž íá svátou KRČ IÍZÍOVAÍ ČESTA.
Orgánižujíá:
4.3. ZČ ený
11.3. Záá mecž ek
18.3. Mužž i
25.3. Ruů žž enec (námíásto KČ – je slávnost Zvež stováá níá Páá než )

1.4. Dež ti s rodicž i
8.4. Mláá dežž
15.4. Otec Prokop Brožž
Ná Velkýá páá tek puů jdou dež ti, jdoucíá poprveá ke sv. prž ijíámáá níá, poprveá ke sváá tosti
smíárženíá.

SVATÝ TÝDEN
Liturgie – náá cvik žábežpecž íá ministránti
Hudba – Jákub Strátíálek
Rožpis sv. týá dne – viž prž iprávenýá prž ehled
Ad 4)
Celostátní setkání mládeže
Jen rýchláá informáce, žž e prž íáprává probíáháá
Domov důchodců Biřička
Ná duchovníám žábežpecž eníá se podíálíá Prokop Brožž , Vládimíár Dvorž áák á Bohusláv
Stárž íák.
Noc kostelů a Týden otevřených kostelů
Pocž íánáje nedež líá Sesláá níá Duchá Sváteá ho 5.6.2022 žácž íánáá v HK Týá den otevrž enýá ch
kosteluů . Prográm prž iprávuje týá m lidíá sestávenýá ž fárnostíá HK. V jeho ráá mci tákeá
probíáháá trádicž níá Noc kosteluů . V sobotu 11.6.2022 od 18:00 bude v násž em kostele
koncertovát Squadra Risonante.
Otec Prokop Brož bude slavit životní jubileum. A my ho chceme slavit s ním!!
V neděli 20.3.2022 se sejdeme ná fárž e (Novýá Hrádec po msž i sváteá kolem 10.hod) á
spolecž než s fárníáký že Záá mecž ku (ti se dostávíá kolem 12.hod po msž i sváteá ) oslávíáme
jeho nároženiný.

Dálsž íá rž áádnáá žásedáá níá PRF 6.4., 4.5., 1.6., 7.9.
Zápsálá: V.Dvorž áácž kováá

Prokop Brožž , fáráá rž
V Hrádci Kráá loveá 4.brž ežná 2022

