
Zápis ze setkání pastorační rady 
farností Červený Kostelec a Boušín 

  
Konané dne: 29. 11. 2022 od 19:15 hodin 
Přítomni: P. Mgr. Miloslav Brhel – předseda rady, Tomáš Matyska – 
místopředseda, P. Ing. Josef Hamann – kaplan, Ing. Mgr. Miroslav Wajsar – trvalý 
jáhen, Mgr. Otakar Regner – trvalý jáhen, Mgr. Vojtěch Kábrt PhD., Marcel 
Dostál, Veronika Kuldová, Mgr. Věra Hošková, Jiří Regner, Bc. Lenka Vlčková  
Omluveni: Ing. Kozlová Dorota   
 
 

1. Roráty 
- nově zavedeny v úterý od 6 hodin, kladně hodnoceny, velký zájem 

(uvidíme, zda i v úterý se zpěvem, s ním se počítá vždy v sobotu) 
 

2. Kalendář farnosti pro rok 2023 
- celý kalendář bude zveřejněn zvlášť 
- 10. 9. První svaté přijímání dětí v Č. Kostelci (9:00) 
- 25. 6. Žehnání dopravních prostředků na Boušíně 
- 3. 9. Farní den 
- 8. 4. Velikonoční vigilie od 20:15 hodin v Č. Kostelci 
- 24. 6. Slavnost Narození sv. Jana Křtitele – mše sv. v 8:00 
- 22. 6. po poslední mši svaté pro děti závěrečný oheň – dle počasí 

uskutečnit mši svatou venku za kostelem 
- 8. 5. pěší pouť do Malých Svatoňovic – mše svatá v 10:30 
- 30. 7. pouť v Č. Kostelci – pozvat hosta (biskupa?) – neformální pozvání 

veřejnosti do opraveného kostela – možnost prohlídky (obohatit – upéct 
koláče, kolotoč?) 

- 2. 11. po ranní mši sv. žehnání hřbitova 
 

3. Advent 
- adventní večery v kostele – bude i zvlášť plakátek na věži kostela 
- pátek 9. 12. v 19:15 – Večer chval – hudba a zpěv mladých prokládané 

mluveným slovem pod vedením M. Regnerové 
- neděle 11. 12. v 18:00 – zpěvy z Taizé pod vedením L. Urbanové 
- sobota 17. 12. v 18:00 – koncert adventních písní v podání Štěpánova 

kvinteta & přátel 
- k tomu budou v neděli 4. 12. v 18:00 Nešpory + svátostné požehnání 



 
4. Vánoce 
- program bude zveřejněn zvlášť 

 
5. Volby do pastorační rady 
- mandát stávající pastorační rady je do 31. 3. 2023 
- 1. kolo se uskuteční 5. 3. 2023 
- oznámení výsledků 12. 3. 2023 
- 2. kolo – 26. 3. 2023 
- oznámení nových členů 2. 4. 2023 

 
6. Farní výlet 
- 30. 9. 2023 do Poličky – odjezd v 7:00 (ráno nebude v kostele mše sv.) 

 
7. Farní shromáždění 
- v pátek 6. 10. 2023 nebo 13. 10. v 18:45 

 
8. Místnost pro rodiče s dětmi 
- následovala velká diskuse a každý člen pastorační rady se vyjádřil k tomuto 

tématu, názory různé, zatím se to neuzavřelo 
 

9.  Dobrovolnická práce 
- oslovit farníky, aby se zapojili do různých potřebných činností – seznam na 

nástěnce i na internetu – požádat a vybídnout 
- více zapojit dobrovolníky do akce Noc kostelů – V. Kábrt svolá přípravný 

tým 
 
Termín příštího setkání: v úterý 31. ledna 2023 v 19:15 hodin  
       Zapsala: Bc. Lenka Vlčková  
       Schválil: P. Mgr. Miloslav Brhel, farář a předseda PR 
 


