Zápis ze setkání pastorační rady
farností Červený Kostelec a Boušín
Konané dne: 21. 9. 2021 v 19.00 na faře
Přítomni: P. Mgr. Miloslav Brhel, Mgr. Otakar Regner, Jiří Regner, Ing. Mgr. Miroslav Wajsar,
Mgr. Vojtěch Kábrt, PhD; Tomáš Matyska, Marcel Dostál, Veronika Kuldová, Mgr. Věra Hošková,
Ing. Dorota Kozlová, Ing. Hana Kábrtová – pastorační asistentka
Omluveni: P. Ing. Josef Haman, Bc. Lenka Vlčková
1. Práce pastorační asistentky – P. farář nás podrobně seznámil s náplní práce pastorační
asistentky, která již rok zastává tuto funkci: kontakty s úřady, biskupstvím, nutná agenda, psaní
ohlášek a článků do Zpravodaje, výpisy z matrik, koordinace příspěvků a fotek na farní web
a koordinace farníků při jednotlivých činnostech a akcích ve farnosti, rezervace na mše sv.,
adorace… PR vyjádřila velké poděkování.
2. Proběhlé akce:
 Pouť po kapličkách – nově byly zpřístupněny kapličky v Červené Hoře a na Žernově. Účast
byla, i přes ne úplně příznivé počasí, dobrá. Akce zdařilá, příští rok by se některé kapličky
vypustily a některé zase přidaly.
 Pouť rodin na Boušín – akce byla moc hezky připravena a moc se vydařila, účast nebyla
veliká. Zůstává otevřené, zda tuto akci příští rok opakovat.
 Běh pro hospic – s dobrým výsledkem
3. Přihlášky na náboženství – katecheté to vnímají jako pozitivní. Většina dětí se přihlásila,
během září se přihlašují další. Příští rok se budou děti přihlašovat už během června.
4. Plánované akce:
 26. 9. Posvícení v Červeném Kostelci – od 10.00 do 15.00 adorace, v 17.00 koncert
chrámového sboru a orchestru
 Slavnost sv. Václava – úterý 28. 9. – mše sv. v 7.00, v 9.00 skautská, v 11.00 na Boušíně
 Sobota 9. 10. – posvícení v Horní Radechové – mše sv. v 18.00
 Pondělí 11. 10. – posvícení v Olešnici – mše sv. v Č.K. v 10.00
 Neděle 24. 10. Misijní neděle – akce misijní koláč ve spolupráci se skauty a sbírka na misie
 Čtvrtek 28. 10. – státní svátek – mše sv. v obvyklou dobu v 16.30 s rytmickým
doprovodem
 Pondělí 1. 11. – slavnost Všech svatých – mše sv. v 7.00 a v 18.00
 Úterý 2. 11. – Vzpomínka na věrné zemřelé – mše sv. v 7.00 ve hřbitovní kapli a v 18.00
v kostele
 Neděle 7. 11. v 15.00 – hřbitovní kaple – modlitba za zemřelé + výkrop hřbitova
 Neděle 21. 11. – Slavnost Ježíše Krista Krále – adorace 10.00 – 18.00
 Úterý 23. 11. – slavnost sv. Klimenta – hlavního patrona diecéze – mše sv. v 18.00,
uvidíme, zda také v 7.00

 Růženec – během měsíce října – v neděli večer – modlí se různé skupiny (jako
v předchozích letech) – hledají se i nové skupiny a seskupení
 Biřmování – přihlásilo se 50 zájemců, příprava začne od října, termín ještě není stanoven,
přibližně červen 2022
 Pomazání nemocných – společné udělování této svátosti v kostele během měsíce října,
termín upřesníme
 Připravuje se dokumentární film o paliativní péči – měl by se promítat v kině Luník –
hledá se termín – pravděpodobně nějaké úterý v říjnu nebo listopadu. Přesnější
informace budou ještě vyhlášeny v kostele – Charita
 Adventní modlení za sebe navzájem – krabička s úmysly, za které se může modlit ten, kdo
si ji z krabičky vytáhne
 Vánoční prodej skautských výrobků bude probíhat před kostelem v neděli 12. 12. –
výtěžek na adventní koncerty – skauti
 Betlémské světlo – 23. 12. – na náměstí a 24. 12. v kostele – skauti
 Pouť do Filipova – 13. 1.
 Víkendová duchovní obnova pro muže v Rokoli – 4. – 6. 3. 2022 – Zajišťuje Tomáš
Matyska.
 Sobota 4. 6. 2022 – setkání s P. Pavlem Rouskem – při mši sv. v kostele a potom v Olešnici
v sokolovně – beseda, fotky…
 Člověk a víra – nová sada fotografií (již jsme měli v našem kostele jednu zapůjčenou) –
připravujeme na Noc kostelů 10. 6. 2022
 Předběžně je slíbená přednáška Kateřiny Lachmanové – příští rok
 Farní výlet na Tetín – dle situace jej uspořádáme v příštím roce
 Duchovní víkend pro ženy Rokoli - 7.- 9. 10. 2022
5. Adorace v týdnu – přes prázdniny byla v pátek po večerní mši sv. Nyní začne v kostele
příprava na biřmování, proto se adorace bude konat ve čtvrtek v době od 20.00 do 21.00.
6. Nedělní mše sv. – od října bude opět v Č.K. v neděli mše sv. i v 11.00, takže budou mše sv.
v 7.00, v 9.00 a v 11.00, na Boušíně v 11.00. V Horní Radechové v sobotu v 18.00, a zatím také
v sobotu na hospici v 16:30.
7. Zpovídání – v Č. Kostelci nebude v neděli, protože jsou zde 3 mše sv. za sebou. Jinak se dál
bude zpovídat také na faře, kde je nutná rezervace. Před prvními pátky slíbil účast P. František
Hofman.
8. Hledá se dobrovolník, který by měl na starost nástěnku v kostele a stolek sv. Antonína.
Příští setkání PR 16. 12. 2021 v 19.00

Zapsala: Věra Hošková
Schválil: P. Mgr. Miloslav Brhel

