Zápis ze zasedání pastorační rady farnosti ze dne 6. 4. 2022
Přítomni: P.P. Brožž , M. Urbáá nkováá , Ing. P. Kámenickýá , MUDr. M. Dráá pálíákováá ,
Ing. Vládimíár Dvorž áák, Mgr. O.Kubinec, Ing. L. Rýchtáá rováá
Omluveni: V. Dvorž áácž kováá , Mgr. J. Strátíálek, Mgr. P. Molnáá r, Ing. J. Horáá k,
MUDr. P. Kout, Filip Máchek
Hosté: MUDr. H. Kámenickáá
PROGRAM:
1. Schváá leníá prográmu
2. Stáv prž íápráv ná Velikonoce 2022 á dálšž íá ákce
3. Zpráá vá o hošpodárž eníá žá rok 2021
4. Zpráá vá o šýnodež o šýnodálitež
5. Noc košteluů . Týá den otevrž enýá ch košteluů
6. Fárníá den – 250 let fárnošti
7. Pomoc Ukrájincuů m
8. Ruů žneá
Ad 1)
Prográm šchváá len
Ad 2)
Stav příprav na Velikonoce a další akce
V nedež li 10.4. porž áádáá KMS NHK Soušedškeá velikonocž níá šetkáá níá á v ráá mci
prográmu je i komentovánáá prohlíádká koštelá šv. Antoníáná, kterou povede
MUDr. Jákub Dršž átá.
Velikonoce – podrobnýá prográm je v prž íálože
Zelenýá cž tvrtek – bude obrž ád mýtíá nohou 6 mužž uů. O jejich výá bež r bude požž áádáá n
Ján Ležž íák.
Božž íá hod velikonocž níá 17.4. -bude žž ehnáá níá pokrmuů (mážánec, beráá nek, ...), po
mšž i šváteá še opež t otevrž e fárníá káváá rná.
Ad 3)
Zpráva o hospodaření za rok 2021
Ekonomickáá rádá fárnošti prošž lá výá šledký hošpodárž eníá, prž iprávilá prž ehlednou
tábulku á š tíámto výá šledkem býlá šežnáá mená páštorácž níá rádá fárnošti. Tábulká
je prž íálohou tohoto žáá pišu.

Ad 4)
Zpráva o synodě o synodalitě
Sýnodáá lníá proceš v nášž íá fárnošti prž inešl než kolik žájíámávýá ch podnež tuů , kterýá mi
še budeme bež hem prž íášžtíách šetkáá níá PRF žábýá vát.
30.4. bude v kátedráá le v 9:30 dieceá žníá šýnodáá lníá šetkáá níá, ná než žž jšou žváá ni
prž edevšž íám fárníá koordináá torž i, moderáá torž i šýnodáá lníách škupin, knež žžíá á
žášvež ceneá ošobý.
Ad5)
Noc kostelů. Týden otevřených kostelů
Propágácž níá máteriáá lý máá me objednáneá , do prográmu máá me nábíádku od Dr.
Dršž átý ná výštoupeníá pež veckeá škupiný á komentováneá prohlíádký.
Zájíámávýá m bodem prográmu býá válo výštoupeníá žž áákuů že ZSŠ NHK. Jákeá máá
šž kolá možž nošti žjištíá P. Brožž .
V šobotu 11.6. od 18 hodin bude v ráá mci Týá dne otevrž enýá ch košteluů koncert
pež veckeá ho šboru Squádrá Rišonánte.
Ad 6)
Farní den – 250 let farnosti
Vžhledem k výá jimecž nošti toho fárníáho dne výžýá váá me fárníáký ke špolupráá ci prž i
prž íápráváá ch náprž : prž íáprává netrádicž níách pochutin (utopenci, nákláá dánýá
hermelíán, háloumi burgerý....,), trádicž níá bude žájišž tež no, k žápuů jcž eníá fotográfiíá
ž dež níá ve fárnošti (náškenujeme á vráá tíáme), k šeštáveníá výá štávý fotográfiíá ,
k šeštáveníá „šmýcž ký“ fotek pro prežentáci venkovníá nebo vnitrž níá , k výždobeníá
vláá cž ku.
Prž ipomeneme knihu o fárnošti NHK.
Požveme kápláný, kterž íá žde puů šobili, otce biškupá, P. Pášeku, P. Hládkeá ho, P.
Boukálá.
Vhodnýá m doplnž kem prográmu bý býl vláá cž ek á kolotocž pro dež ti –
š provožováteli tuto možž nošt domluvíá J. Horáá k.
Mšž e švátáá bude v 10 hodin u šv. Antoníáná (práá vež tento koštel šlávíá výá rocž íá
vžniku), ále jáko poutníá k šv. Jánu Krž titeli.
Náá vrh – prž iprávit pánelý š kráá tkou prežentácíá Obláštníá cháritý v HK (ošlovíáme
Mártiná Weišbáuerá ml.), Dieceá žníá cháritý v HK (žájištíá L. Rýchtáá rováá ), ev.
pánel ná pomoc Ukrájinež .
Ad 7)
Pomoc Ukraiincům
Rodiná ČŠ áckýá ch poškýtuje být uprchlíákuů m – fárnošt pomuů žž e š výbáveníám
ž vláštníách ždrojuů ev. š pomocíá Dieceá žníá cháritý.

Ad 8)
Různé
Páníá Lopourováá upožornilá ná výužž ívá áá níá proštoru u koštelá žá kerž i drogovež
žáá višlýá mi – provedeme uá právu kerž uů, ábý še neštáá válý škrýá šžíá nejen pro týto
lidi.
Čeloštáá tníá šetkáá níá mláá dežž e – orgánižáá torž i hledájíá ubýtováá níá v šoukromíá pro
uá cž áštníáký šetkáá níá (jde hlávnež o nocleh – bež hem dne budou míát prográm),
v koštele bude prž ipráven árch pápíáru á kdo máá možž nošt poškýtnout
ubýtováá níá, muů žž e še žápšát, v ráá mci prográmu bude míát mláá dežž i pomoci ve
fárnošti – žápojíáme je do oprávý pivníách šetuů (výbroušit, nátrž íát...), V. Dvorž áák še
poptáá v Domovež duů chodcuů ždá bý mež li žáá jem o náá všž tež vu mládýá ch lidíá.

Zápšálá: L. Rýchtáá rováá

Prokop Brožž , fáráá rž
V Hrádci Kráá loveá 6. dubná 2022
Dálšž íá rž áádnáá žášedáá níá PRF 4.5., 1.6., 7.9.

