
Zápis ze setkání pastorační rady 

farností Červený Kostelec a Boušín 
  

Konané dne: 6. 9. 2022 od 19:15 hodin 

Přítomni: P. Mgr. Miloslav Brhel – předseda rady, Tomáš Matyska – místopředseda, 

Ing. Mgr. Miroslav Wajsar – trvalý jáhen, Ing. Kozlová Dorota, Veronika Kuldová, Mgr. 

Věra Hošková, Mgr. Otakar Regner, Jiří Regner, Bc. Lenka Vlčková  

Omluveni: P. Ing. Josef Haman – kaplan, Mgr. Vojtěch Kábrt PhD., Marcel Dostál 

Hosté: Ing. Petr Svoboda (na bod č. 1) 

 

1. Synoda 

Ing. Petr Svoboda informoval o průběhu a zpracování knížečky nazvané „Synoda 2021 

– 2023 v Č. Kostelci a na Boušíně“, která je shrnutím výsledků synodálních skupinek 

v naší farnosti. Členové pastorační rady tento dokument obdrželi s předstihem, aby 

měli možnost ho prostudovat a předložit připomínky a návrhy. Po diskusi byl 

odsouhlasen, bude předán na korekturu, a poté do tisku. Dne 25. 9. při posvícení v Č. 

Kostelci bude k dispozici všem farníkům. Bude umístěn v kostele k rozebrání a také na 

internetových stránkách farnosti. V tento den, 25. 9., při všech nedělních mších 

svatých bude po ohláškách Ing. Petr Svoboda osobně informovat farnost o této 

knížečce i o závěrech synody. Tímto synoda = společná cesta farnosti nekončí. Od této 

neděle se budeme společně modlit po mších svatých modlitbu za synodu a její 

pokračování. I nadále se bude pastorační rada k tomuto tématu vracet a projednávat.   

  

2. Ing. Wajsar 

Ing. Wajsar předložil pastorační radě dopis P. Kordy ke zlepšení právní ochrany 

nenarozených dětí a jejich matek“, který slouží k prostudování a k osvětě, aby nejen 

katolické školy a fakulty se formovaly v oblasti o ochraně života. 

Dále Ing. Wajsar informovat o činnosti Oblastní charity v Č. Kostelci – uskuteční se Běh 

pro hospic a pokračuje stavba chráněného bydlení za Kafkovou vilou. 

  

3. Farní den  

Bylo odsouhlaseno, že bude vždy při této akci umístěna kasička na dobrovolné 

příspěvky na občerstvení (u které bude umístěn i ceník). 

 



4. Farní shromáždění  

- odsouhlasen termín pátek 21. 10. od 17:00 – nejprve mše svatá, a pak shromáždění, 

při kterém by se projednaly následující body: 

- plánované opravy (vnějšek a vnitřek kostela) 

- hospodaření farnosti 

- navýšení cen za energie a úsporná opatření v zimním období (topení v kostele) 

- náplň práce pastorační asistentky  

- co se dělá dobrovolnicky a na co hledáme dobrovolníky 

Farníci se budou moci ptát i na další věci ohledně farnosti. 

 

5. Dušičky 

Požehnání celého hřbitova společně s modlitbou a zpěvem se uskuteční 6. 11. po 

nedělní deváté mši svaté. 

 

6. Noc kostelů v roce 2023 

- bude vybrán nový koordinátor této akce – nabídnout farnosti a požádat o pomoc 

- farníci by mohli své návrhy vhazovat do skříňky 

- zazněly nápady na příští Noci kostelů 

 

 

7. Různé 

- byla kladně hodnocena pouť po kapličkách – každý rok budou otevřeny další nové 

kapličky v okolí – bylo navrženo v kapličce v Mečově (která patří k Boušínské farnosti) 

uspořádat 16. 10. od 15:00 společnou modlitbu růžence za obyvatele této obce 

- bylo navrženo, aby se misijního koláče ujala farnost místo skautů – paní V. Kuldová 

osloví ochotné farnice, aby s touto akcí, která se má konat 23. 10., pomohly 

 

Termín příštího setkání: 18. 10. 2022 v 19:15 

       Zapsala: Bc. Lenka Vlčková  

       Schválil: P. Mgr. Miloslav Brhel, farář a předseda PR    

 


