
9.zápis z PR,  18.10.2017, děkanství 

Přítomni: P.Hladký, pánové Kout, Kamenický st., Kamenický ml., J.Stratílek, pí Dvořáčková 

Omluveni: J.Horák 

 

PROGRAM:   

1. liturgický kalendář do konce r.2017 

2. první zhodnocení situace fungování kostela po odchodu sester 

3. výběr číselníků 

  

                        

  1) Liturgický kalendář 

29.10.2017 se uskuteční pobožnosti na hřbitovech.Jakub Stratílek zajistí zpěváky a zpěv 

30.10.2017  je v Katedrále sv.Ducha posvícení 

1.11.2017  na Slavnost všech svatých bude mše svatá na Novém Hradci Králové 

2.11.2017  na svátek Všech věrných zemřelých bude mše svatá na Zámečku (včas to ohlásíme a       

nabídneme odvoz od kostela na Novém Hradci) 

5.11.2017  se uskuteční 1.mše svatá (tedy zahájení činnosti) nového kněze Petra Zadiny na Novém 

Hradci Krtálové a na Zámečku.Po mši svaté udělí všem zájemcům novokněžské požehnání 

19.11.2017 je posvícení v kostele sv.Antonína na Novém Hradci Králové 

23.11.2017 je pouť v kapli u sv.Klimenta  

3.12.2017  první adventní neděle - budeme organizovat celodenní adoraci.Tentokrát bez přítomnosti 

sester a jejich vydatné pomoci.Sami uvidíme,jak se nám podaří pokrýt časy k adoraci určené 

9.12.2017 adventní duchovní obnova 

24.12.2017  dopoledne adventní mše svatá, večer půlnoční 

26.12.2017  v 17 hod koncert sboru Jitro,který organizuje Jakub Stratílek. Pavel Kout zjistí, jestli by 

také nejmladší farníci, naše děti, mohli nacvičit kraťoučké zpívání koled na toto odpoledne 

31.12.2017  při mši svaté dopoledne proběhne obnova manželských slibů.Květiny zajistí paní 

Lopourová.Odpoledne od 16 hodin budeme slavit  silvestrovskou mši svatou - na poděkování za 

uplynulý občanský rok  

 



2) info o fungování kostela po odchodu sester 

p.Dvořáčková sdělila, že příprava na mši svaté probíhá více méně bez problémů. Úklid kostela je 

trochu komplikovanější.Dohodnutý postup, tedy, že úklidy budeme směřovat na soboty ( se vším, co 

to obnáší, tzn. ráno odblokovat kostel, pak uklízejícím zapůjčit klíče bez čipu, večer kostel zablokovat 

), se zabíhá.Jak ze strany p.Dvo, tak ze strany uklízejících. Uvidíme,co bude ještě třeba doladit 

 

3) číselníky 

Jakub Str. sdělil PR, že předvybral nějaké české firmy na dodání číselníků do kostela. Ještě jsme se 

dohodli, že osloví nějaké  německé dodavatele a nechá si poslat cenovou nabídku 

 

 

Příští PR bude 13.12.2017, na  faře NHK 

Zapsala: V.Dvořáčková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


