Zápis z jednání pastorační rady
dne 27. 8. 2019
Přítomni: P. Mgr. Miloslav Brhel – předseda rady, P. Mgr. Jan Lukeš – farní vikář, Ing. Mgr. Miroslav
Wajsar – trvalý jáhen, Jiří Regner, Mgr. Vojtěch Kábrt PhD., Marcel Dostál, Tomáš Matyska –
místopředseda, Veronika Kuldová, Mgr. Věra Hošková, Dorota Kozlová, Bc. Lenka Vlčková
Omluven: Mgr. Otakar Regner – trvalý jáhen
Projednáno:
- v úvodu přivítal nový pan farář zúčastněné a požádal o jejich krátké představení
- všichni byli seznámeni se stanovami pastorační rady
- termín a náplň pastorační rady budou vždy ohlášeny e-mailem týden dopředu
- procházely se budoucí akce – opékání buřtů pro děti, posvícení ve Stolíně, ve Lhotě
- v pátek 27. 9. od 18:00 se bude konat v Č. Kostelci skautská mše svatá, v sobotu 28. 9. na Slavnost
sv. Václava bude mše sv. v Červeném Kostelci v 7:00, v 11:00 svatební a na Boušíně v 9:30
- v pátek 11. 10. v 19:00 bude na faře v Č. Kostelci pro mladé od 14 let setkání s P. Janem Balíkem na
téma „Jako muže a ženu nás stvořil“. Jsou zvaní i mladí 19+. V sobotu 12. 10. bude mít P. Jan Balík
přednášky na téma „Teologie těla podle Jana Pavla II.“. Zveme především manžele. Bližší informace
ještě dodáme.
- 14. 10. posvícení v Olešnici s průvodem
- v pátek 18. 10 od 18:00 se bude našim seniorům udělovat svátost pomazání nemocných při mši sv.
(zájemci se mají hlásit na faře)
- mše svaté na Slavnost všech svatých 1. 11. se budou konat v 7:00 a v 18:00 ve farním kostele
- Mše svaté na Vzpomínku Všech věrných zemřelých 2. 11. budou v 7:00 ve hřbitovní kapli, v 18:00
ve farním kostele. V neděli 3. 11. na Boušíně v 11:00 s výkropem hřbitova. V Č. Kostelci bude ještě
navíc mše sv. ve hřbitovní kapli v 15:00 s výkropem hřbitova.
- farní výlet do Prahy – katedrála sv. Víta na pouť k 30 letům Anežky České v termínu 16. 11. –
zorganizuje p. farář
- neustále koluje Paládium po rodinách v naší farnosti – velice žádané
- Bude sepsán a vystaven seznam vedoucích skupinek (např. koordinátorka výzdoby květin,
koordinátorka čtení, zpěvu žalmů… Za sepsání a vystavení zodpovídá p. kaplan.
- Jiří Regner přinesl sošku P. Marie, kterou daroval dárce pro kapličku v Lipkách – dle diskuse bylo
rozhodnuto, že bude dárci doporučeno umístit tuto sošku např. u studánky v Maternici
- P. farář předložil a navrhuje sepsat dotazníky s názvem Život ve farnosti – na příští schůzce budou
předloženy různé návrhy a vypracován nový jednoduchý dotazník, který obdrží všichni farníci
- Následovala diskuse na téma umístění židlí v presbytáři pro ministranty – následovalo hlasování, pro
ano hlasovalo 5 členů, pro ne 1 člen a zdrželo se hlasování 3 členové – z toho vyplývá, že židle či
lavice pro ministranty umístěny budou. Na příštím setkání pastorační rady se vyhodnotí tento
tříměsíční zkušební provoz.
- bylo navrženo, aby v místním zpravodaji nebyly uveřejňovány ohlášky, které jsou na internetu, ale
místo toho myšlenky či příběhy, zatím nerozhodnuto
V závěru požehnal pan farář všem zúčastněným a poděkoval jim za účast a za spolupráci.
Další termín pastorační rady byl stanoven na úterý 12. listopadu 2019 od 19:00.
Zapsala: Bc. Lenka Vlčková

Schválil: P. Mgr. Miloslav Brhel

