
Zápis z jednání pastorační rady 
dne 2. 10. 2012 

Přítomni:    P. Petr Kubant – farář, Ing. Petr Svoboda, Mgr. Věra Hošková, Jiří Regner, 
Ing. Miroslav Wajsar, Mgr. Jiří Kábrt, Petr Řehák, Marcel Dostál, Tomáš Matyska, Irena 
Středová

Omluveni: Mgr. Filip Foltán,  Mgr. Otakar Regner, Marie Štěpánová, Martin Kuchinka 
 

Projednáno  :  
Zhodnocení letošních aktivit:
- poutní slavnost –  byla pěkná a otec biskup byl s jejím průběhem spokojen
- byla vznesena připomínka, aby se při slavnostech pamatovalo s místem na sezení pro řádové 
  sestry – příště napravíme.
- Noc kostelů – vydařila se a měla velký ohlas.

Co nás čeká do konce roku:
- v měsíci říjnu v neděli večer modlitba růžence, podrobnosti budou na vývěsce
- pod vedením otce kaplana Filipa se uskuteční soutěž ministrantů. Soutěžit se bude ve 
čtyřech kategoriích v rámci ministr. schůzek, které budou 1x za měsíc po čtvrteční dětské mši 
sv.
- 13.10. je biskupstvím vyhlášena sbírka k uctění františkánských mučedníků. Rada rozhodla, 
že nebudeme konat v neděli 2 sbírky najednou, ale z běžné nedělní sbírky 
se odešle 1000,- Kč.
- 21.10. se uskuteční akce Misijní koláč – před kostelem prodej koláčů a cukrovinek
- před  „Dušičkami“ bude rozšířená možnost přijetí Svátosti smíření, program bohoslužeb 
bude jako v loňském roce
- 11. a 18.11. se uskuteční promítání a vyprávění našich farníků (J.Ladnar, O.Regner a spol.
o pouti do Compostelly
- v adventních nedělních podvečerech plánujeme modlitbu nešpor
- vánoční program bohoslužeb bude stejný jako loni. 
- 27.12. se plánuje vystoupení „Koledy s cimbálovkou“
- 30.12. se počítá s koncertem našeho chrámového sboru

Výhled na rok 2013:
- v dubnu se uskuteční setkání ministrantů v Přibyslavi
- Noc kostelů – proběhne 24. května, byl podán návrh na pozvání známé osobnosti
a promítání o pouti našich farníků do Compostely
- rok 2013 je vyhlášen Rokem víry, Rokem Cyrila a Metoděje. Je možné, že by mohl 
Velehrad navštívit Sv. Otec
- v naší farnosti se Rok víry promítne do pobožností, májových pobožností a po mši sv. se 
budeme modlit modlitbu k sv. Cyrilu a Metoději, také plánujeme pouť na Velehrad
- farní pouť – chtěli bychom navštívit Velehrad, Slovensko – Šaštín, Nitru. Pouť by byla 
třídenní – ještě bude upřesněno (uskuteční se, pokud se podaří zajistit finančně únosný 
nocleh)



Ostatní:
- byl vznesen dotaz na možnost konání mší sv. v neděli večer. Je možné zavést střídání 
nedělních večerních mší u nás, v Náchodě a v Novém Městě n. Metují – bude navrženo 
kněžím z vikariátu.
- byl podán návrh na uskutečnění pouti rodin v květnu do Malých Svatoňovic, podrobnosti se 
projednají na příští pastorační radě
-  boušínská farnost má svoje internetové stránky: www.farnostbousin.cz
-  do Červ. Kostelce nastoupil kněz  Alois Baschant – jako výpomocný duchovní se 
zaměžením pro Hospic. Otce Aloise zde srdečně vítáme a přejeme mu, aby se mu u nás líbilo
- v „bedýnce“ nebyly žádné připomínky

Zapsal: Schválil:
Petr Řehák P.Petr Kubant

farář

           

http://www.farnostbousin.cz/

