Zápis z PR 6.9.2017, děkanství
Přítomni: P.Hladký, pánové Kout, Kamenický st., Kamenický ml., Stratílek,Horák, pí Dvořáčková

PROGRAM:
•

zajištění služeb kostelníka na Novém Hradci – jak situace pokročila

•

Přítomnost P.Radka Martínka u příležitosti jeho 10ti letého výročí svěcení na Novém Hradci
Králové

•

Oficiální rozloučení se sestrami SSJ, které po 25ti letech odcházejí z Hradce Králové

Ad 1)
Pavel Kamenický ml.nám tlumočil definitivní vyjádření salesiáky Magdy, že tuto službu kostelníka na
Novém Hradci nepřijímá
p.Dvořáčková informovala o tom, že se mluvila s pí Groulovou a ta za jistých podmínek své služby ke
kostelničení nabídla. Byly by omezeny časově. Fakticky to znamená,že by mohla být k dispozici od
pondělí do středy.
Pavel Kamenický st. oslovil manžele Urbánkovi, ti by tuto službu přijali. Budeme dál jednat a
domluvíme se na konkrétní podobě.
Ohledně služby kostelníka také padl názor, že by měla být alespoň minimálně placena. FR se dohodla
na tom, že za stávající situace je to chápáno jako služba, tedy zdarma, jiná situace by byla, kdyby se
jednalo o jednoho člověka, který by zastával samostatně kompletní funkci kostelníka.
Jednání s P. Brožem vyznělo nejednoznačně, měl by sice teoreticky zájem (bydlení na faře a stát se
knězem novohradecké farnosti – viz minulý zápis ze dne 3.8.2017), ale zároveň cítí, že iniciativa
nevychází od správce farnosti. Vzhledem k tomu, že to farní rada vidí podobně a nechce situaci nijak
uspěchat, zdá se nám vhodné více naslouchat Duchu svatému a být otevřeni každému řešení. Jasno
máme zatím v tom, že bychom nenabízeli faru jako možnost bydlení - např. pro rodinu.
Pí Dvořáčková se ujistila, jestli je možné i nadále půjčovat farní místnosti (i tu po českobratrské církvi)
farníkům. Ano. Dostane také klíče, které dosud měly sestry. V této souvislosti se FR dohodla na
výmalbě této místnosti, vyčištění oken a vyprání záclon ve všech třech místnostech. Bude nutné ještě
do zimy vyhlásit brigádu
Ad 2)
dne 22.9.2017 v pátek bude mít na Novém Hradci večerní mši svatou P. Radek Martínek. U příležitosti
10.výročí své primiční mše. Po ní se s Radkem sejdeme ve farní místnosti na přátelském posezení.
P. František Hladký tuto záležitost ohlásí v nedělních ohláškách.

Ad 3)
Dne 24.9.2017 při nedělní mši svaté proběhne oficiální rozloučení se sestrami SSJ, které z HK po 25
letech odcházejí. Dohodli jsme se na vhodných dárcích - každé sestře věnujeme malé album s fotkami
ze života farnosti, svíci a květiny. Dárky předají farníci, poděkování pronese P. Hladký.

Příští PR bude 11.10.2017 na děkanství , v 19:15hod
Zapsala: V. Dvořáčková

