Zápis z jednání pastorační rady dne 6. 12. 2016
Přítomni: ICLic.Mgr. Petr Kubant – farář, Mgr.Ondřej Kunc – kaplan,
Mgr. Otakar Regner – trvalý jáhen, Ing.Mgr. Miroslav Wajsar – trvalý jáhen,
Jiří Regner, Marcel Dostál, Tomáš Matyska, Veronika Kuldová, Ing. Petr
Svoboda, Bc.Lenka Vlčková, Karolína Kosařová.
Omluveni: Mgr. Věra Hošková, Mgr.Vojtěch Kábrt, Ph.D., Martin Kuchinka
Projednáno:
* V úvodu setkání proběhla předběžná diskuze o přípravě Noci kostelů, která se
bude konat 9.6. 2017. Zazněl především předběžný program farnosti Boušín.
Návrh pro Červený Kostelec: obohacení nástěnek s fotografiemi, které bývají
součástí Noci kostelů o retro nástěnku tvořenou staršími fotografiemi.
* V této souvislosti byla projednávána možnost digitalizace archivních záběrů
z 8 mm kamer.
* Dále byl projednán kalendář událostí v naší farnosti pro rok 2017:
* 5.1. v 10:00 bude mše svatá v Pečovatelském domě U Jakuba.
* 6.1. Slavnost Zjevení Páně – mše svatá v 7 a 17 hod.,
* 6.1. v 18:00 Tříkrálový koncert: Jan Jakub Ryba - Česká mše vánoční.
* 7.1. Tříkrálová sbírka, mše svatá v 8 hod. s požehnáním koledníkům.
* Velikonoční obřady: na Velký pátek - Červený Kostelec v 15:00,
Boušín v 15:00, návrh pana faráře - křížová cesta na hřbitově od 19:00 –
jednohlasně odsouhlasen.
* 12.8. Mariánská diecézní pouť – Neratov.
* 8.5. pouť Malé Svatoňovice, 12:00 mše svatá v Malých Svatoňovicích
* 13.5. kněžské svěcení Jana Pitřince a 21.5. jeho kněžská primice v Červeném
Kostelci.
* Důležitým bodem našeho jednání bylo setkání se zástupci Ekonomických rad
farností Královehradecké diecéze, které se konalo 24.10. na Biskupství v Hradci
Králové. Postřehy z tohoto setkání nám zprostředkovali Marcel Dostál a Ing.
Petr Svoboda. Ekonomická situace a její řešení není jednoduchá záležitost a je s
ní spojeno mnoho problémů a otazníků. Bude tedy vyžadovat trpělivost, čas a
vzájemnou komunikaci a spolupráci. Proto P. Kubant vyzdvihl důležitost a
prospěšnost setkání zástupců ekonomických rad na Biskupství v Hradci Králové.
Díky také patří již zmíněným členům farní rady za ochotnou účast.
* Ve věci přemístění mariánského sloupu ze stávajícího místa u kostela, o které
jsme vás informovali v zápisu z minulé rady, nejsou prozatím žádné změny.
* Další termín rady nebyl přesně stanoven, bude se konat v březnu, členové
rady budou předem informováni.
Zapsala: Karolína Kosařová

