
Zápis ze setkání pastorační rady 
farností Červený Kostelec a Boušín 

 
Konané dne: 31. 1. 2023 od 19:15 
Přítomni: P. Mgr. Miloslav Brhel – předseda rady, Tomáš Matyska – místopředseda, P. Ing. Josef 
Haman – 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, Ing. Kozlová 
Dorota 
Omluveni: Bc. Lenka Vlčková 
 
modlitby po mši 

- od 13. 2. – 5. 3. za farnost (za volby do pastorační rady) – pan farář navrhl modlitbu, kterou 
našel na internetu, pastorační rada schválila 

- od 6. 3. – 26. 3. ke Carlu Acutisovi 
pomocníci při podávání sv. přijímání 

- 4 farníci začali kurz pro pomocníky při podávání svatého přijímání v Hradci (Jaroslav Regner, 
Michal Váňa, František Tuček, Dominik Svoboda) 

místnost pro rodiny s dětmi 
- až budeme mít projekt, bude se projednávat zároveň i s novou pastorační radou, na jaře 

s opravami kostela se to již nestihne 
youtube kanál 

- pastorační rada souhlasí se současnou podobou, kdy se provedly změny na domovské 
stránce, a především v playlistech, kde jsou videa rozdělená dle témat (svatby, biřmování, 
přednášky…), většina členů se shodla, že v playlistech nebudou pohřby 

- mše sv. a další pobožnosti se budou nechávat pouze týden 
křížové cesty 

- pátek přede mší sv. 
- neděle 18:00 – jednu neděli by si vzaly děti, které navštěvují náboženství prvního stupně. 

Další neděli děti, které navštěvují náboženství na druhém stupni ZŠ (zajistí Věra Hošková) 
postní duchovní obnova a ostatky Carla Acutise (24. – 26. 3.) 

- v neděli 12. 3. (původně plánováno na 19. 3., ale změněno kvůli křtinám, které 19. 3. budou) 
se po mši v 7:00 a v 9:00 bude promítat šestiminutový záznam z života Carla Acutise, 
abychom se dopředu seznámili s touto postavou, jejíž ostatky zde budou následující víkend 

- na obnovu přijede P. Bernard Hesse z německé farnosti Kempten, který v diecézi Ausburg má 
na starosti evangelizaci a v německy mluvících zemích má na starosti farní evangelizační 
buňky a nepřetržitý výstav Nejsvětější svátosti oltářní 

- překlad bude zajištěn 
program 

- pátek – od 19:00 do 21:00 kostel otevřen k tiché modlitbě u ostatků bl. Carla Acutise 
- sobota – přednášky, mše sv., navečer hudební vystoupení mladých ze Rtyně o Carlu Acutisovi 
- neděle – P. Hesse kázání 

dobrovolníci 
- seznam všech dobrovolnických akcí uvést vzadu na nástěnce, na stránkách farnosti případně 

na letáku, který by byl k dispozici vzadu v kostele pro další zapojení farníků 



Velikonoce 
- Zelený čtvrtek 

o 18:00 ČK mše sv., poté adorace u Getsemanské zahrady do 21:00 
o 18:00 Boušín mše sv. 

- Velký pátek 
o 8:00 ČK Modlitba se čtení a Ranní chvály 
o 15:00 ČK Velkopáteční obřady, poté kostel otevřen do 18:00 
o 15:00 Boušín Velkopáteční obřady 

- Bílá sobota 
o 8:00 ČK Modlitba se čtením a Ranní chvály, poté kostel otevřen k tiché modlitbě 

u Božího hrobu do 18:00 
- Vigilie 

o 20:15 ČK 
o 20:15 Boušín 

- Boží hod velikonoční 
o 7:00 ČK 
o 8:00 Studnice 
o 9:00 ČK 
o 11:00 Boušín 

- Velikonoční pondělí 
o 7:00 ČK 
o 8:00 Studnice 
o 9:00 ČK 
o 11:00 Boušín – ještě se domluvíme, zda tato mše sv. bude (vzhledem k malé účasti)  

mše sv. v husitském kostele 
- Sbor československé církve husitské souhlasí s tím, abychom v jejich kostele měli nedělní 

mše v 7:00 a v 8:30 během doby, kdy bude kostel sv. Jakuba uzavřen kvůli opravám 
májové pobožnosti 

- při nedělních májových by se střídala místa: hřbitovní kaple (18:00), Lhota kaplička (14:00), 
Olešnice kaplička (14:00), Stolín kaplička (14:00 nebo 15:00) 

hodnocení pastorační rady 
- pan farář požádal členy pastorační rady, zda by mu mohli poslat do 10. 2. hodnocení, co se 

při práci pastorační rady zdálo dobré, co by se dalo dělat jinak…, nové podněty mohou být 
použity pro práci nové pastorační rady.  

oprava kostela 
- pastorační rada se shodla na otevřeném prostoru kostela až k předním lavicím, pokud bude 

možnost zabezpečení 
- v době Vánoc ochránit víc betlém, potom by mohl být kostel otevřený i během Vánoc 

volby do pastorační rady 
- pastorační radu tvoří: farář, kaplan, jáhni, pastorační asistentka, 1 farník z Boušína  
- dále bylo navrhnuto a schváleno, aby byl v pastorační radě automaticky také zástupce 

skautů, který by byl spojkou mezi skautem a farností a kterého si skauti vyberou 
- 4 členové zvoleni farním společenstvím 
- nejvýše 4 členové jmenováni panem faráře podle jeho uvážení 
- termín a způsob voleb bude ještě upřesněn a včas ohlášen, až se pan farář domluví s volební 

komisí 

Zapsala: Veronika Kuldová 


