Zápis ze zasedání pastorační rady farnosti ze dne 4.5.2022
Přítomni: P.P. Brožž , Ing.P. Kamenickýý , MUDr.M. Draý palíýkovaý , Mgr.O.Kubinec,
Ing.L. Rýchtaý rovaý , Ing. Jirž íý Horaý k, Vež ra Dvorž aýcž kovaý , Mgr.Petr Molnaý r, MUDr.Pavel
Kout, Mgr.Jakub Stratíýlek
Omluveni: Filip Machek, Milada Urbaý nkovaý , Mgr. Vladimíýr Dvorž aýk
Hosté: MUDr. H. Kamenickaý
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Schvaý leníý programu
Zmež na ve vedeníý farnosti
Info Sýnoda o sýnodialitež
Týý den kosteluů a Noc kosteluů
Farníý den
Hospodaý rž skaý agenda
Ruů žneý

Ad 1)
Program schvaý len
Ad 2)
Otec Prokop ž nasž íý farnosti odchaý žíý k rektoraý tníýmu Kostelu Panný Marie
v Hradci Kraý loveý a k naý m prž ijde otec Petr Zadina. Ke žmež než dojde v mež síýci
cž ervenci, tedý k 1.8.2022. P. Prokop podaý podrobnež jsž íý info po msž i svateý
v nedež li 8.5.2020.
Ad 3)
Synoda o synodialitě
PR se sežnaý mila s výhodnoceníým probež hleý Sýnodý o sýnodialitež . P.Prokop
nastíýnil sýsteý m výhodnoceníý vsž ech podkladuů , ktereý obdržž eli od jednotlivýý ch
skupinek. Z rž ecž eneý ho výplýnula prž edevsž íým spokojenost a odhodlaý níý schaý žet se
i daý l. Takeý , naprž íýklad, žvýý sženýý duů raž na praý ci s mlaý dežž íý, prž edevsž íým s dež tmi
okolo 11.-15. roku. V nasž íý farnosti vžniklý cž týrž i sýnodaý lníý skupiný (14 mužž uů,
21 žž en), ktereý se dotklý praktický vsž ech teý mat. Hodnocena býla samotnaý
metoda setkaý níý, ježž umožž nila žapojit se kažž deý mu prž íýtomneý mu. Kultivovanýý
dialog se ukažuje jako perspektivníý cesta, jak pojíýmat a organižovat chod
farnosti. Ve skupinkaý ch žažnež la rž ada pastoracž níých podnež tuů , ktereý bude dobreý
v klidu rožebrat a promýslet pro dalsž íý rožvoj nasž íý farnosti.

Ad 4)
Týden otevřených kostelů od 5.–11.6.2022
V tomto týý dnu bude kostel kažž dýý den otevrž en „ke mrž íýžži“. V sobotu 11.6.
probež hne koncert pež veckeý ho sboru Squadra Risonante. Od 18. hod v kostele
sv. Antoníýna.
Noc kostelů 10.6.2022
Program na Zaý mecž ku i v kostele sv. Antoníýna je sestaven, bude vývež sžen na
naý stež nkaý ch a k dispožici na webu https://www.nockostelu.cž/ .
Ad 5)
Farní den
Ota Kubinec podaý o nejbližž sžíý nedež li po msž i svateý aktuaý lníý informace o
probíýhajíýcíých prž íýpravaý ch na FD.
(P. Prokop naprž . navrhuje výrobit velkýý poutacž na dverž e kostela o 250.leteý m
výý rocž íý - PR tento naý pad prž ivíýtala a otec Prokop poutacž žarž íýdíý).
Ad 6)
Zvonička – letos probež hnou žaý sadníý praý ce – oplaý sž tež níý, podlaha, osaženíý cž aýsti
strž echý sž indelem… podrobnež jsž íý info velmi žasvež cenež žaý jemcuů m podaý Jirž íý
Horaý k.
Rezidenční dům vedle kostela sv. Jana Krž titele – v soucž asneý chvíýli probíýhajíý
jednaý níý prž ed žahaý jeníým uý žemníýho rž íýženíý. Jako uý cž astníýci tohoto rž íýženíý jsme
podali než kolik prž ipomíýnek výplýý vajíýcíých že sakraý lníý a pamaý tkoveý povahý
kostela a hrž bitova.
Kostelní vrata na Novém Hradci – býl osloven pan Výleťal, truhlaý rž ž Noveý ho
Býdžž ova, kterýý bude provaý dež t odbornou opravu. Maý dobreý reference a je
velmi ochoten se do praý ce pustit.
Ad 7)
PR konstatovala, žž e uý klid na farž e probíýhaý dobrž e. Moc dež kujeme paníý
Bednarcž íýkoveý .
Prž íýsžtíý prž edjarž íý bude nutneý ostrž íh
ý at kerž e prž ed kostelem. Letos je jižž moc poždež ,
ptaý ci žahníýždili.
Zapsala: V. Dvorž aýcž kovaý

Prokop Brožž , faraý rž
V Hradci Kraý loveý 5.kvež tna 2022

