Zápis ze setkání pastorační rady
farností Červený Kostelec a Boušín
Dne: 11. 2. 2020
Přítomni: P. Mgr. Miloslav Brhel, P. Mgr. Jan Lukeš, Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, Jiří Regner,
Mgr. Vojtěch Kábrt, PhD., Tomáš Matyska, Marcel Dostál, Veronika Kuldová, Mgr. Věra
Hošková, Bc. Lenka Vlčková, Ing. Dorota Kozlová
Omluven: Mgr. Otakar Regner

Hodnocení proběhlých akcí:








Vánoce celkově proběhly bez problémů
9. 1. děti z MŠ Studánka navštívily betlém v kostele sv. Jakuba
11. 1. Tříkrálová sbírka – hodnocena jako velmi úspěšná akce
13. 1. pouť do Filipova – autobus byl nakonec obsazený
13. – 17. 1. děti z výtvarného kroužku ZUŠ chodily kreslit prvky kostela sv. Jakuba
15. – 17. 1. proběhly exkurze dětí ze tří osmých tříd ZŠ V. Hejny v kostele sv. Jakuba
21. 1. Ekumenická bohoslužba v kostele sv. Jakuba s následným posezením
a občerstvením na faře – akce byla účastníky velmi pozitivně hodnocena
 26. 1. setkání P. Brhela a P. Lukeše s radními města – prohlídka zvonice, kostnice,
kostela a závěrečné posezení na faře

Projednávání akcí roku 2020:
* viz také kalendář farností Č. Kostelec a Boušín
* zazněly různé návrhy k přípravě na 1. svaté přijímání dětí – co by bylo dobré ponechat jako
v minulých letech a co pozměnit
* křížové cesty v pátek v 17:30 a v neděli v 18:00 v Č. Kostelci má na starosti kaplan Jenda,
domluveny i další křížové cesty (ve Lhotě v neděli ve 14:00, v úterý v 18:30; v Olešnici v neděli
ve 14:00, cyklo-křížová cesta se ještě domluví)
* 29. 2. proběhne dopolední brigáda na faře
* 20. – 21. 3. postní duchovní obnova – povede generální vikář Mons. Jan Paseka, začátek
v pátek v 18:00 mší svatou, v sobotu přednášky v 9:00 a v 10:30, zpovídání od 14:00 do 16:30,
mše sv. v 17:00
* v rámci projektu Adopce na dálku podporujeme 3 africké děti – na ně bude celopostní
sbírka, jak je v naší farnosti zvykem, kasička bude umístěna vzadu v kostele
* „Misijní koláč“ – proběhne na 4. neděli postní, jak je zvykem

* domluveny velikonoční obřady, časy zůstanou jako v minulých letech, tzn.:
 Zelený čtvrtek v Č. Kostelci v 18:00, poté adorace u Getsemanské zahrady do 21:00,
na Boušíně mše sv. v 18:00
 Velký pátek v Č. Kostelci: 8:00 Modlitba se čtením a Ranní chvály, 15:00 velkopáteční
obřady, poté adorace u Božího hrobu do 18:00; na Boušíně: 15:00 velkopáteční
obřady
 Bíla sobota v Č. Kostelci: 8:00 Modlitba se čtením a Ranní chvály, do 18:00 kostel
otevřen k tiché modlitbě u Božího hrobu
 vigilie v Č. Kostelci: 21:00; na Boušíně v 19:00
 Boží hod velikonoční – v Č. Kostelci v 7:00 a v 9:00, ve Studnici v 8:00, na Boušíně
v 11:00
* májové pobožnosti – na Boušíně v úterý v 18:00 (mše sv. a májová pobožnost), v neděli
v 18:00 (mše sv., májová pobožnost a svátostné požehnání)
* rytmické mše sv. – probíhají pravidelně třetí neděle v měsíci. V červnu bude změna –
rytmický doprovod mše sv. bude na 1. sv. přijímání, tj. 7. 6. V neděli 21. 6. rytmická mše sv.
nebude)
* zazněly různé návrhy, jak prožít Rok Bible, pokusíme se sehnat přednášející
Dotazník:
 Bylo dohodnuto, koho osloví o. Miloslav pro zpracování odpovědí z dotazníku. Ty pak
budou zveřejněny na nástěnce i na farním webu, ovšem bez kontaktů, které jste
udávaly, ty slouží pouze pro členy pastorační a e ekonomické rady.
Termín příštího setkání PR: úterý 21. 4. 2019 v 19:00.
Zapsala: Ing. Dorota Kozlová
Schválil: P. Mgr. Miloslav Brhel, administrátor a předseda PR

