
Zápis z jednání Pastorační rady 
dne 11. 12. 2017 

 
Přítomni: ICLic. Mgr. Petr Kubant – farář, Jan Lukeš - farní vikář, Jiří Regner,   
Ing. Petr Svoboda, Mgr. Věra Hošková, Veronika Kuldová, Otakar Regner – 
trvalý jáhen, Ing. Mgr. Miroslav Wajsar – trvalý jáhen, Mgr. Vojtěch Kábrt, 
Marcel Dostál, Tomáš Matyska, Martin Kuchinka, Bc. Lenka Vlčková  
Omluveni: Karolína Kosařová   
  
PROJEDNÁNO:  
Plánované farní výlety a pouti:  
16. 12. 2017 – výlet autobusem do Jilemnice, návštěva muzea, prohlídka 
tamního betléma, návštěva adventních trhů. Navštívíme rodný kraj p. kaplana.  
13. 1. 2018 – pouť do Filipova – budeme se opět modlit za dar zdraví pro naše 
nemocné.  
28. 4. 2018 - pouť do polské Legnice – uctění tamního eucharistického zázraku 
(uznaného Vatikánem). Na organizaci se bude podílet i P. Marian Lewicki.   
 
 
FARNÍ AKTIVITY v roce 2018:  
*V naší farnosti proběhne udělování svátosti biřmování – asi 17. června  
(věková hranice od 15 let). Příprava na přijetí této svátosti bude včas ohlášena. 
Pravidelný čas přípravy k biřmování bude blíže určen po dohodě pana faráře se 
zájemci.  
*Postní duchovní obnovu přislíbil pro nás připravit P. Jaroslav Brož – bude 
probíhat 9. – 11. 3. 2018.  
*19. – 23. 5. 2018 budou probíhat farní exercicie s p. Eliasem Vellou.  
Téma bude „Výstup na horu manželství“. Organizuje jako vždy Charita.  
*Rok 2018 bude zaměřen na pastoraci mládeže v souvislosti s blížící se synodou 
o mládeži a rozlišování povolání, kterou svolal papež František. Již teď se za 
synodu můžeme modlit.  
*Panu kaplanovi patří velký dík a pochvala za práci s naší mládeží, ministranty a 
seniory. Seznámil Pastorační radu s návrhem na „rozšíření“ společenství v naší 
farnosti.  
*Na vánoční svátky bude pozměněn pořad bohoslužeb, protože poslední 
adventní neděle připadá na 24. 12. Mše v Červeném Kostelci budou: v 7:00, 
16:00 a 24:00 a na Boušíně ve 22:00.  
*4. 1. 2018 se bude konat mše svatá v Pečovatelském domě U Jakuba.  
*6. 1. 2018 bude probíhat Tříkrálová sbírka, jejíž organizátorkou se nově stala 
paní Markéta Šolcová.  



Mše sv. s rozesláním koledníků bude 6. 1. 2018 v 8:00. Posvěcení tříkrálových 
svátostin pro koledníky proběhne již v předvečer této slavnosti – tj. v pátek 5. 1. 
2018 při večerní mši sv.  
* Návrhy a nápady týkající se Noci kostelů budou projednány na příští radě.   
* Zvážit vhodné a čestné místo v kostele pro trvalé umístění evangeliáře 
v liturgickém prostoru (aby odpovídalo důležitosti Kristova evangelia). Návrhy 
budou zváženy a vybereme ten nejvhodnější.   
* Budeme řešit nové zabezpečení kostela.  
* Pokud budou naši mládežníci mít zájem a budou se chtít hudebně podílet – je 
možné v naší farnosti mít v pravidelných intervalech (dle další dohody) rytmické 
mše svaté. Bylo navrženo, aby mládež hudebně doprovázela několikrát za rok 
nedělní mše svaté. Po diskusi bylo stanoveno, aby pan kaplan zorganizoval 
zpočátku s mládeží „Večery chval“, při kterých by se mládež mohla více zapojit 
s hudebním doprovodem a které by byly otevřeny pro každého, kdo by chtěl 
přijít.   
 
Návrhy pana kaplana:  
*Vzhledem k hojné účasti dětí při obětním průvodu při mši svaté navrhl pan 
kaplan, aby děti vytvořily papírová srdíčka, která budou k dispozici na stolku u 
obětních darů a následně je děti spolu s obětními dary donesou k oltáři a tak 
bude mít každé dítě možnost v obětním průvodu něco nést. Zavede se od ledna.   
*Další návrh pana kaplana se týkal zatraktivnění internetových stránek naší 
farnosti. Na stránkách již funguje slovo na každý den - krátký citát, úryvek z 
Písma atd. – odkaz dole.   
*Bylo by vhodné oslovit více zdejších fotografů, aby při různých zdařilých 
akcích naší farnosti bylo více fotografií uveřejněno na stránkách a aby se farnost 
více prezentovala v diecézním časopise Adalbert.  
 
V závěru pan farář všem zúčastněným požehnal a poděkoval za celoroční 
spolupráci. Další přesný termín pastorační rady prozatím nebyl stanoven, 
členové budou včas informováni.  
 
Zapsala: Bc. Vlčková Lenka  
 
 
 
 
 
 
 

Schválil: ICLic. Mgr. Petr Kubant, farář 


