Zápis ze setkání pastorační rady
farností Červený Kostelec a Boušín
Konané dne: 22. 6. 2021 od 19 hodin
Přítomni: P. Mgr. Miloslav Brhel, Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, Mgr. Vojtěch Kábrt, PhD., Tomáš
Matyska, Marcel Dostál, Veronika Kuldová, Mgr. Věra Hošková, Bc. Lenka Vlčková, Mgr. Otakar
Regner, Jiří Regner
Omluvena: Ing. Dorota Kozlová
Socha sv. Aloise – v úvodu informoval Lukáš Holub o návratu sochy sv. Aloise, která byla v 50. letech
minulého století objednána pro kostel sv. Jakuba v Č. Kostelci. Více informací o této záležitosti bude
na lístcích v kostele. Zároveň jsme domluvili termín besedy na 5. 9. 2021 od 18:00 – představení
pro farníky k vrácení sochy do Č. Kostelce – pomůže zorganizovat Lukáš Holub s P. Vojtěchem
Brožem, poté bude vyhlášena sbírka na přemístění této sochy. S paní Bartošovou, která
v současnosti sochu vlastní, bylo domluveno zaplacení 32 000 Kč, ekonomická rada souhlasí. Příběh
sochy sv. Aloise by mohl mít základní duchovní rozměr, a to smíření – pokud by se nám podařilo
najít takovou cestu, která spojí příběh rodiny Bartošovy a naší farní rodiny, mohlo by dojít
k uzdravení jedné z ran, kterou zasadil komunistický režim také naší farnosti.
Noc kostelů – pan farář velmi poděkoval všem organizátorům za zdařilou akci Noc kostelů.
Přihlášky na výuku náboženství – odsouhlaseno, že se tento rok budou předávat do konce srpna.
Záznamy mší na webu – bylo projednáno a odsouhlaseno, že záznamy na webu se budou nechávat
pouze jeden týden, a pak budou smazány kromě primičních mši svatých nebo duchovní obnovy.
Akolyté – také v dotazníku bylo „zvážit oslovení nových kandidátů na akolytskou službu“. Byli
navrženi adepti, se kterými pan farář promluví.
Ekonomická rada – vypršelo dvouroční období, p. Fialová a p. Kollertová už v ekon. radě chtějí
přenechat místo jiným. Zazněly návrhy na nové členy, pan farář je osloví.
Zpovídání – odsouhlaseno zpovídání půl hodiny před večerní mší + také zpovídání na rezervace
Adorace – by se o prázdninách konala každý pátek od 19 do 20 hodin.
Ministrování děvčat – proběhla diskuze, zda během dvou týdnů, kdy jsou skauti na táboře,
nenabídnout ministrování děvčatům. Většinou zazněly hlasy, aby se to zkusilo. Pan farář zatím toto
téma posunul na příští rok, uvidíme dle zkušeností z letošních prázdnin.
Mše svaté – na Boušíně v 11:00, v Kostelci jen v 7:00 a 9:00, v červenci zkusíme i v 18:00. V H.
Radechové mše sv. v průběhu prázdnin nebudou kromě 5. 7., kdy je pouť. Mše sv. v srpnu – pan
farář se domluví s novým kaplanem.
Návrhy od členů pastorační rady:
- bylo by dobré umístit dávkovač se svěcenou vodou – stojan bude umístěn v kostele a bude řádně
označen, že je to svěcená voda

- umístit v zádveří kostela košíček se smotanými povzbuzujícími citáty, které by oslovily kolemjdoucí
a hlavně nevěřící, zodpovídá Vlčková L. (senioři v peč. domě by je připravili).
- doprovod při sv. přijímání – minulý rok hrála rytmika, tento rok chrámový sbor, příští rok by opět
hrála rytmika
- výuka náboženství – rádi bychom oslovili nové katechety, zazněly nějaké návrhy, pan farář je osloví
Podněty k Roku rodiny a sv. Josefa – uskutečnit přednášku, např. oslovit p. Lachmanovou, která by
měla přednášku na téma Rok svaté rodiny
Termíny
- út 29. 6. v 7:00 – loučení s o. Zdeňkem Šilhánkem
- po 5. 7. – pouť ve hřbitovní kapli (7:00) a v H. Radechové (9:00)
- ne 25. 7. – pouť v Č. Kostelci
- ne 25. 7. – žehnání dopravních prostředků na Boušíně
- ne 8. 8. – vítání nového kaplana P. Josefa Hamana – při mších v 7:00 i v 9:00 v Kostelci a v 11:00
na Boušíně
- příprava na biřmování – začneme hlásit během prázdnin, aby se od září mohlo začít s přípravou
- so 21. 8. – mše sv. v rámci Folklorního festivalu
- so 28. 8. – benefiční koncert na Boušíně
- ne 29. 8. – Venci Sancte a žehnání školních pomůcek
- ne 29. 8. – pouť po kapličkách
- čt 2. 9. – táborák po první mši pro děti – někdo navrhoval v dotazníku „ekologičtější společné akce,
méně plastu“ – domluvili jsme se, že bychom ohlásili, aby si každý nosil z domu svoje kelímky. Jako
pití bude šťáva z velkého kanystru. Jinak chleba, hořčici a kečup by bylo zajištěno, pokud nebude
nějaké zpřísňování.
- 4. 9. – uskutečnit pouť rodin na Boušín, kde by se od 11:00 konala mše svatá, poté opékání buřtů
- ne 12. 9. – posvícení ve Stolíně (15:00)
- ne 19. 9. – posvícení na Boušíně (11:00) a ve Lhotě (15:00)
- ne 26. 9. – posvícení v Č. Kostelci
Dotazník – „zajištění nových podsedáků do lavic v kostele v Č. K. i na Boušíně“ – tento úkol byl
splněn, podsedáky jsou umístěny do kostelů jak v Č. Kostelci, tak i na Boušíně, některé staré
podsedáky se přemístily do hřbitovní kaple. Pastorační rada se bude postupně zabývat dalšími
nápady a podněty na zlepšení
Termín příštího setkání PR: úterý 21. září 2020 v 19:00.
Zapsala: Lenka Vlčková
Schválil: P. Mgr. Miloslav Brhel, farář a předseda PR

