
Zápis ze setkání pastorační rady farností 
 Červený Kostelec a Boušín 

  

Konané dne: 28. 6. 2022 od 19:15 hodin 
Přítomni: P. Mgr. Miloslav Brhel – předseda rady, Mgr. Vojtěch Kábrt PhD., Tomáš 
Matyska – místopředseda, Marcel Dostál, Veronika Kuldová, Mgr. Věra Hošková, Bc. Lenka Vlčková, 
Mgr. Otakar Regner, Jiří Regner, Ing. Mgr. Miroslav Wajsar – trvalý jáhen, P. Ing. Josef Haman – 
kaplan, Ing. Hana Kábrtová  
Omluveni: Ing. Kozlová Dorota 
 
1. Adorace 
- Pravidelná adorace bude o prázdninách v pátek od 19:00 do 20:00. 
 
2. Náboženství pro starší středoškoláky 
- Na začátku školního roku se domluví se středoškoláky, zda by nebylo vhodné v pátek od 19:00, a to 
kvůli studentům, kteří jsou přes týden na internátě. 
 
3. Růženec za Ukrajinu 
- Růženec za Ukrajinu bude pokračovat, každý pátek přede mší svatou. Připomene se v ohláškách. 
Už nebude online. Pokud bude zájem, mohou se online přenosy obnovit. 
 
4. Obětní průvod a dávání křížků dětem 
- Při obětním průvodu budou konvičky a misku s hostiemi nosit děti, které už byly u 1. sv. přijímání. 
Ostatní pouze srdíčka (jejich symbolický význam bude dětem ještě připomenut). Průvod v neděli 
pomůže organizovat ze začátku M. Machová. Křížky budou dětem dávány jen při sv. přijímání. Bude 
vysvětleno v ohláškách na začátku školního roku. 
 
5. Ohlášky 
- Probíralo se, zda je nutné v ohláškách v neděli číst úmysly mší na celý týden a všechny další 
informace, když už jsou v pátek na webu farnosti, a pak ve vytištěné podobě v kostele k rozebrání. 
Většina členů PR byla pro zachování čtení všeho. 
 
6. Noví jáhni 
- Na podzim začne nový tříletý kurz přípravy k trvalému jáhenství. Informace o kurzu s výzvou 
a oslovením nových mužů se dá do ohlášek. 
 
7. Oprava kostela 
- Probíraly se úpravy, které by se mohly ještě zahrnout do plánu oprav kostela: 
ozvučení – domluví se s těmi, co hrají rytmiku 
vylepšení vysílání přes kameru – domluví se s těmi, co zařizovali vysílání 
zavedení elektriky do kostnice – ano 
zda využít místnost u staré zpovědnice, jako záchranný bod pro maminky s malými dětmi – většina 
členů PR je proti, kloní se k tomu, aby děti si zvykly na kostel a nebyly izolovány 
stará zpovědnice – v našem kostele se nevyužívá, zjistit na biskupství, jestli ji někam zapůjčit… 



možnost otevřeného kostela celý den – všichni členové PR souhlasí – zjistí se možnosti zabezpečení 
kostela 
 
8. Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny 
Nástěnka v kostele – funguje výborně. Už není taková potřeba. Zmenší se její rozměr. 
Charita – transparentní účet Charity. 
Kasička v kostele – pro podporu cesty I. Valerové na Ukrajinu začátkem září sanitkou pro převoz 
nemocných do ČR. Kasička bude umístěna vzadu v kostele během prázdnin. 
 
9. Přednáška K. Lachmanové  
- Domluvila se jedna přednáška ve všední den nebo o víkendu večer (datum a téma bude s pí. 
Lachmanovou ještě domluveno) v kině. Dá se vědět i v okolních farnostech a do Zpravodaje, aby byla 
přístupná i „nekostelním“. 
 
10. Farní den 4. 9. 15:00 
- program – oslava narozenin o. Miloslava a o. Josefa 
- zajištění zázemí (stany, lavičky) – na starosti T. Matyska, který osloví i nové tváře 
- občerstvení – guláš, pivo, limo..., farníci (slané sladké...) 
 
11. Farní shromáždění 
- Ve stanovách pastorační rady je napsáno: „Farní shromáždění je shromáždění všech členů farnosti. 
Má posilovat společenství a spoluodpovědnost za její život. Umožňuje všem členům farnosti 
vyjadřovat se k životu farnosti a k práci pastorační rady. Farní shromáždění se koná jednou ročně 
a předsedá mu farář…“ 
- PR navrhuje pátek 16. 9. v kostele v 19:00, pan farář ještě domluví s ekonomickou radou, aby byly 
připravené podklady. 
- Seznámit lidi s plánovanými opravami kostela a fary (financování, co vše se plánuje...). Předtím dát 
farníkům podklady, co se bude probírat. 
 
12. Farní výlet na Libici spojený s návštěvou P. P. Kubanta 1. 10. 
- Po domluvě členů PR a p. faráře s P. Kubantem bude farní výlet v sobotu 1. 10. Výlet na Libici se 
spojí s návštěvou a opékáním na farní zahradě u P. Kubanta v Poděbradech. Výlet na Tetín se odkládá 
na jindy. 
 
13. Přímluvy v létě 
- za skauty a děti na táborech 
- za lidi na cestách a dovolených 
- za poutníky na Svatojakubské cestě 
 
Termín příštího setkání: 6. září 2022 v 19:15.  
Zapsala: H. Kábrtová 
Upravil a schválil: P. Miloslav Brhel    


