Zápis ze setkání pastorační rady farností
Červený Kostelec a Boušín
Konané dne: 3. 5. 2022 od 19:15 hodin
Přítomni: P. Mgr. Miloslav Brhel – předseda rady, Mgr. Vojtěch Kábrt PhD., Tomáš
Matyska – místopředseda, Marcel Dostál, Ing. Kozlová Dorota, Veronika Kuldová, Mgr. Věra
Hošková, Bc. Lenka Vlčková, Mgr. Otakar Regner, Jiří Regner
Omluveni: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar – trvalý jáhen, P. Ing. Josef Haman – kaplan
Hosté: Ing. Petr Svoboda a JUDr. Jiří Špelda na bod č. 1
1. Synoda
- P. Svoboda společně s J. Špeldou informovali o průběhu synody v Č. Kostelci i o setkání 30. 4. 2022
v Hradci Králové – výsledky výstupů, požádali členy pastorační rady, aby si každý postupně zhodnotil
výstup z jednotlivých skupinek a podělil se o osobní zkušenosti
- bylo by vhodné výsledky z celkové synody uveřejnit na inter. stránky farnosti
- H. Kábrtová osloví formou emailů jednotlivé vedoucí skupinek, aby se někteří přihlásili a pomohli
vypracovat výsledky a výstupy ze synody v naší farnosti, dle instrukcí J. Špeldy a P. Svobody
2. Přímluvy
- Věra Hošková bude dodávat přímluvy, které jsou aktuální (školáci, 1. sv. přijímání, biřmování, za
nová kněžská a řeholní povolání…)
3. Svíčky na bočních oltářích
- také nadále ponecháme 2 svíce na bočních oltářích
4. Mše svatá v neděli v 11:00
- víc jak měsíc nejsou v Č. Kostelci nedělní mše sv. v 11:00, pan farář se ptal, jak to vnímají členové
pastorační rady, domluvili jsme se, že prozatím ponecháme v neděli mše svaté v Č. Kostelci pouze
v 7:00 a v 9:00
5. Kalendář akcí
sobota 7. 5. pěší pouť do Malých Svatoňovic
- mše 14:30, opékání u Kafků, příště by bylo dobré zveřejnit čas společného odchodu z Kostelce,
pokud by byli zájemci o pěší pouť
neděle 29. 5. biřmování při mši v 9:00 (Mons. Jan Vokál)
- při mši – venku lavičky, stany, zkusíme i zajistit promítání na obrazovku (zajistí T. Matyska)
- po mši – pohoštění pro všechny farníky, v ohláškách poprosíme o přinesení jídla (zodpovídá V.
Hošková)

sobota 4. 6. setkání s P. Pavlem Rouskem od 14:00
- mše sv., beseda, vzpomínání na působení P. Rouska v Č. Kostelci, posezení na farní zahradě
(zajišťuje V. Kuldová)
neděle 5. 6. první sv. přijímání dětí v Č. Kostelci (9:00)
- pohoštění – pro účastníky a jejich rodiny
- V. Hošková sežene ty, kdo by organizovali občerstvení
pátek 10. 6. Noc kostelů
- Vojtěch Kábrt informoval o programu, zároveň poprosil, jestli by to příští rok mohl organizovat
někdo jiný, bude uvedena prosba v ohláškách
čtvrtek 16. 6. slavnost Těla a Krve Páně v Č. Kostelci (7:00, 18:00)
- s průvodem jen na Boušíně v neděli, v dotazníku zaznělo, zda neudělat průvod i v Č. Kostelci, tento
rok zatím nebude
čtvrtek 30. 6. závěrečný oheň po mši sv. pro děti
- opět kelímky na pití si každý přinese, bude uvedeno v ohláškách
neděle 31. 7. pouť v Červeném Kostelci (7:00, 9:00)
- snaha víc zdůraznit pouť – poprosíme o upečení koláčků + čaj a káva u kostela (zajistí J. Regner)
- zkusíme se poptat také po dalších zajímavých aktivitách po mši sv. (T. Matyska)
farní výlet Tetín
- původně plánovaný na sobotu 24. 9., ale vzhledem k tomu, že budou volby, změnili jsme termín na
středu 28. 9., ostatní soboty v září má buď pan farář zaplněné nebo jsou v Kostelci jiné velké aktivity
mše sv. za kněžská a řeholní povolání
- prosba, aby na tento úmysl byly mše sv.
6. Toalety v kostele
- vzhledem k plánovaným opravám interiéru kostela se pan farář ptal na názor ohledně toalet
v kostele v místech, kde je úklidová místnost, více lidí se ho na to ptalo, vchod by byl zvenku, členové
pastorační rady souhlasí
7. Konference Aktivizace života farností
- úterý 24. 5. od 8:30 do 17:30 v Hradci Králové – možnost účasti, řekneme v ohláškách
- Konference reaguje na aktuální výzvy, kterým naše farnosti čelí, a hledá řešení mezi těmi, jež mají
s aktivizací ve svých životech osobní i pracovní zkušenosti. Prostor bude i pro diskuzi o palčivých
problémech, jako je pastorace uprchlíků. Načerpejte nové síly i inspiraci a zaregistrujte se…
Termín příštího setkání: 28. června 2022 v 19:00.
Zapsala: Bc. Lenka Vlčková
Upravil a schválil: P. Mgr. Miloslav Brhel

