
PASTORAČNÍ RADA, 17. 5. 2017, děkanství 
 

 

Přítomni:  P. Hladký, Kamenický st., Kamenický ml., Kout, Horák, Stratílek, sr. Rousová 

Omluveni:  P. Enderle, Dvořáčková 

 

 

1. Liturgie 

a) V úterý 23. 5. nebude v kostele sv. Antonína mše sv., abychom podpořili účast na requiem 

za O. arcibiskupa Otčenáška v katedrále. 

b) 3. 6. bude svatodušní duchovní obnova, biřmování v katedrále a 4. 6. poutní slavnost. 

c) 4. 6. bude v kostele sv. Antonína celodenní adorace, závěrečná hodina bude věnována na 

úmysl nových duchovních povolání. 

d) 9. 6. se zapojíme do Noci kostelů. 

e) 11. 6. bude v katedrále 1. sv. přijímání. 

f) 18. 6. oslaví hradecké farnosti společně slavnost Těla a Krve Páně. Na přání O. biskupa 

Vokála bude eucharistický průvod kratší, bude jen jeden venkovní oltář. 

g) 25. 6. prožijeme farní den. 

 

2. Noc kostelů 9. 6. 

Program v našich kostelích je již odeslán koordinátorům akce. Bude letos o něco jednodušší, 

asi do 22.00 hod. Na faře bude výstava zaměřená na výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě, 

součástí bude film. Zájemcům o varhany v kostele sv. Antonína se bude věnovat p. Stratílek. 

V kostele sv. Jana Křtitele bude mít dva koncertní vstupy p. Hubáček, zájemcům o zvonici se 

bude věnovat p. Horák. Doprovodné materiály vyzvedne p. Hylmar. 

 

3. Hodiny ve věži kostela sv. Antonína 

Pan Machek s velkým nasazením vymyslel a realizoval úpravu hodinového stroje, který již 

několik týdnů výborně funguje. 

 

4. Farní den 25. 6. 

Program je již domluven. Součástí bude králičí parkur a kouzelník (zajistila pí Řeháková), 

skautská kapela, koncert p. Hubáčka, p. Beňo s dětmi z hudební školy předvede divadlo. 

Plakát zajistil p. Horák, rovněž zapůjčí ozvučovací aparaturu, s jejímž spolehlivým 

fungováním vypomůže p. Stratílek. Mši sv. v kostele sv. Jana Křtitele bude hudebně 

doprovázet p. Stratílek. 

 

5. Půjčení lavic 

Na program v rámci Týdne kostelů farnost zapůjčí skládací lavice sestrám de Notre Dame, 

zajistí p. Kamenický. 

 

6. Opravy 

 Ing. Rohlíček nám již předal projektovou dokumentaci na opravu dřevěné zvonice u 

kostela sv. Jana Křtitele, potřebnou k získání stavebního povolení. Na odboru 

památkové péče na MM v HK jsme požádali o vydání závazného stanoviska 

k zamýšleným pracím. Prováděcí projektová dokumentace je již hotová, ale nebyla nám 

ještě předána, protože projektant čeká na vydání stavebního povolení a závazného 

stanoviska OPP, aby eventuálně do PD zapracoval jejich připomínky. Pan děkan se sejde 

s p. Horákem a p. Kamenickým, aby se domluvili na jednání, které musí proběhnout 



s majitelem sousední parcely. K žádosti o vydání stavebního povolení je nutné získat 

jeho souhlas. 

 Zamýšlená oprava okna na západní straně u věže kostela sv. Antonína – poslední 

neopravené. Do konce července t. r., po jednání rady a zastupitelstva Města v HK, by 

mělo být známé, jakou částkou Město HK na opravu okna přispěje. Dodavatel prací na 

opravu okna je již vybrán. 

 Jednání ohledně umístění antén na věži kostela sv. Antonína pokračují. Čekáme na 

vydání závazného stanoviska k zamýšleným pracím od OPP MM v HK. 

 

7. Připomínky p. Hylmara 

Všichni členové pastorační rady (a další osoby) obdrželi mailem zaslané připomínky od p. 

Hylmara, týkající se života ve farnosti a práce ekonomické a pastorační rady farnosti. 

Přítomní členové PR s politováním konstatovali, že se v dopise stále opakují připomínky, 

které jsme již mnohokrát řešili, a že věcný dialog s p. Hylmarem není možný. Jak již bylo 

dáno na vědomí, kontrola farního hospodaření z biskupství proběhla bez připomínek (viz 

zápis z 20. 1. 2016). 

 

 

Příští setkání pastorační rady bude ve středu 13. 9. 2017 od 19.15 hod. ve farní místnosti. 

 

 

Zapsala sr. Rousová 18. 5. 2017 

 

 


