Zápis ze zasedání pastorační rady
farností Červený Kostelec a Boušín
Dne: 3. 12. 2019.
Přítomni: P. Mgr. Miloslav Brhel, P. Mgr. Jan Lukeš, Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, Jiří Regner,
Mgr. Vojtěch Kábrt, PhD., Marcel Dostál, Veronika Kuldová, Mgr. Věra Hošková, Dorota
Kozlová, Bc. Lenka Vlčková, Tomáš Matyska
Omluven: Mgr. Otakar Regner
Zhodnocení uplynulého období a jeho aktivit:
- měsíc říjen – modlitby růžence, zvl. o nedělích večer – nově zapojení lhoteckých farníků
- misijní neděle – akce misijní koláč – zvládnuto dobře, ze strany skautů prosba, zda by
tuto akci nemohl převzít někdo z farnosti
- Dušičky – svátost smíření – čas i obsazení vyhovovalo potřebám i požadavkům
- plánovaná pouť do Prahy k listopadovému výročí se neuskutečnila pro nezájem – zřejmě
proto, že bylo víc aktivit, nebo že se lidé do Prahy rozjeli sami, anebo také že nebyl
dostatečně bohatý program
- mše sv. s biskupem Václavem Malým 19. 11. v 17:00 kladné ohlasy mezi věřícími
i nevěřícími
- Svatocecilský koncert 23. 11. v kostele byl odpovídajícím zakončením liturgického roku,
poděkování našemu sbormistrovi i chrámovému sboru a orchestru i malým muzikantům
- celodenní adorace na slavnost Ježíše Krista Krále – po celý den byl kostel navštěvován
lidmi
- žehnání maminkám každou první neděli v měsíci po mši sv. v neděli – je přijato kladně
- kontaktní osoby našeho farního života – jsou zveřejněny na našich webových stránkách
- obětní průvod dětí se stále upravuje – k lepšímu
Víkendová duchovní obnova pro ženy i pro muže z naší farnosti
- pro ženy v termínu 15. – 17. května 2020 v Rokoli, účast na vedení této duchovní
obnovy přislíbil P. František Hofman
- pro muže v termínu 18. – 20. září 2020 také v Rokoli, zatím se hledá duchovní průvodce
Úmysly mší sv. o slavnostech (např. 1. 1., Zelený čtvrtek, velikonoční vigilie…)
- budou nadále na veřejné/obecné úmysly (ne soukromé od jednotlivců) – např.
za obyvatele města…

Úřední hodiny na faře
- pokud by kněží chtěli zachovat současný stav úředních hodin, museli by skoro každý
týden hlásit nějakou výjimku (vikariátní schůze kněží, kněžský den, zpovídání na první
pátek, před Svátky, obcházení nemocných, pohřby, výuka náboženství, dovolené,
exercicie kněží), navíc jsou úřední hodiny napsané až do 17:30, kdy už by kněží měli být
ve zpovědnici, dále také v dosavadních úředních hodinách nebylo možné plánovat
žádnou přípravu či svátost smíření, aby se nemusely zbytečně přerušovat…, a navíc
v úředních hodinách moc lidí nepřichází.
- proto jsme se rozhodli, že úřední hodiny budou zúženy na
pondělí (16:00 – 17:00)
středa (9:30 – 10:30)
V tyto hodiny by lidé měli mít skoro 100% jistotu, že někdo z kněží bude na faře,
v ostatní dny kdykoliv po telefonické dohodě s duchovními – telefonní čísla jsou
k dispozici na nástěnce v kostele i u věže, na farním webu a budou i na zvonku u fary
Vánoce
- mše sv. – na Štědrý den v 16:00 (dětská), pak půlnoční
- na svátek sv. Rodiny – obnova manželských slibů – jako dosud
- na Silvestra – mše sv. v 16:00, potom od 23:15 do 24:00 otevřen kostel k tiché adoraci
a svátostnému požehnání
- o vánočních prázdninách ve čtvrtek 2. ledna 2020 nebude dětská mše sv., bude
až v 18:00 s varhanním doprovodem
Mše sv. po lidovém plese večer
- všichni se shodli, že tato mše sv. v r. 2020 nebude – možnost v okolí (Boušín v 11:00,
Náchod v 18:00)
Pouť do Filipova 13. 1. 2020
- přihlášeno 35 lidí, možnost přihlášení ještě týden ve farnosti, pak bude nabídnuto
v okolních farnostech
Ekumenická bohoslužba úterý 21. 1. 2020
- v týdnu modliteb za jednotu křesťanů – v případě, že se bude konat v našem kostele,
chceme připravit i malé občerstvení (na faře či před kostelem) pro účastníky bohoslužby
Postní duchovní obnova farnosti
- víkend 20. – 22. 3. 2020 – o 4. neděli postní, ještě bude upřesněno

Čtení při mši sv. (lektoři)
- tato služba se otevře i pro další zájemce – i vzhledem k došlým dotazníkům, kde lidé
mají zájem o tuto službu ve farnosti
Parkování aut v prostoru okolo kostela
- parkování cizích osobních aut v prostoru u kostela bude p. farář řešit domluvou, popř.
ve spolupráci s Městskou policií
Rok 2020 – rok Bible
- uvítáme návrhy, jak prožít tento rok i v naší farnosti
Pastorační asistent v Charitě
- Ing. Wajsar oznámil, že v Hospici Anežky České nastoupil službu pastoračního asistenta
p. Michal Šebera, student teologie. Dva dny v týdnu bude také pomáhat
v Pečovatelském domě.
Adventní neděle večer
- 1. neděle (zpěvy z Taizé)
- 2. neděle (nešpory)
- 3. neděle (večery chval – mladí)
- 4. neděle (Michna – Loutna česká)
Tříkrálová sbírka – 11. 1. 2020
- požehnání koledníkům proběhne na závěr mše sv. v pátek v 18:00 a v sobotu v 8:00
K dotazníkům
- děkujeme za zájem o dění v naší farnosti, díky za podnětné nápady (bylo jich mnoho),
pan farář je sepsal, má za úkol ještě tento soupis upravit a PR bude od příštího setkání
postupně tyto podněty řešit
Příští termín PR: úterý 11. 2. 2020
Zapsala: Mgr. Věra Hošková dne 12. 12. 2020
Schválil: P. Mgr. Miloslav Brhel, administrátor a předseda PR

