Zápis z jednání pastorační rady farností
Č. Kostelec a Boušín
Dne: 23. 6. 2020
Přítomni: P. Mgr. Miloslav Brhel – předseda rady, P. Mgr. Jan Lukeš – farní vikář, Tomáš
Matyska – místopředseda, Ing. Mgr. Miroslav Wajsar – trvalý jáhen, Jiří Regner, Marcel
Dostál, Veronika Kuldová, Mgr. Věra Hošková, Bc. Lenka Vlčková
Omluven: Mgr. Otakar Regner – trvalý jáhen, Mgr. Vojtěch Kábrt PhD., Dorota Kozlová
Projednáno:
1. Informace z Charity – p. Wajsar informoval pastorační radu o návštěvě p. biskupa
v souvislosti s otevřením Denního stacionáře v nově rekonstruované Kafkově vile a o dni
otevřených dveří v tomto zařízení, který proběhl dne 23. 6. 2020.
2. Loučení s kaplanem Jendou – proběhne v neděli 19. 7. při mši sv. v 11:00 na Boušíně a
v neděli 26. 7. při mších svatých v 7:00 a v 9:00 v Červeném Kostelci. Při deváté mši sv. na
přání p. kaplana bude mše s rytmickým doprovodem. Bylo domluveno, že 26. 7.odpoledne
v 15:00 se sejde celá farnost v prostorách za kostelem k přátelskému posezení s p. kaplanem
Jendou. Organizační záležitosti (stavba stanů, lavic a stolů k posezení) si vezmou na starosti
Jiří Regner a Tomáš Matyska a případná pomoc dalších farníků bude včas ohlášena. Dále bylo
domluveno, že se farnost postará o občerstvení a bude ohlášeno, aby kdo bude moci něco
napekl a přinesl na faru. Dále bylo dohodnuto po dohodě s p. kaplanem Jendou, že se nebude
kupovat žádný věcný dar, ale kdo bude mít zájem může poskytnout finanční příspěvek. Vybírat
bude Věra Hošková, Marta Řeháková, Irena Středová, popř. o. Miloslav.
3. Vítání nového kněze P. Zdeňka Šilhánka – Společně s o. Miloslavem v sobotu 1. 8.
a v neděli 2. 8. budou sloužit všechny mše sv. (s nedělní platností).
4. Úřední hodiny na faře – po dobu letních prázdniny nebudou úřední hodiny, kněze lidé
zastihnou vždy po mši sv. nebo je možné volat na telefon či napsat na e-mail.
5. Rytmické mše sv. v neděli v 9:00 – první rytmická mše sv. bude již 30. 8. při žehnání
školních potřeb, poté od září opět každou 3. neděli v měsíci.
6. Kalendář (červenec – září)
ne 5. 7. – pouť ve hřbitovní kapli (7:00), v kostele (9.00), v H. Radechové (11:00), protože
ještě do půlky července se bude jezdit do Studnice
ne 19. 7. – loučení s kaplanem Jendou při mši sv. v 11:00 na Boušíně
so 25. 7. – mše sv. v 7:00 Č. Kostelci, v 16:30 na hospici a v 18:00 v H. Radechové
ne 26. 7. – pouť v Č. Kostelci, loučení s o. Jendou, zahradní slavnost v 15:00 za kostelem s
občerstvením
ne 26. 7. – žehnání dopravních prostředků na Boušíně (po mši sv. v 11:00)

so 15. 8. – slavnost Nanebevzetí Panny Marie, mše sv. v 7:00 a v 9:00 v Č. Kostelci, v 16:30
na hospici a v 18:00 v H. Radechové.
so 22.8. – mše sv. v 10:00 v rámci folklorního festivalu (v 7:00 mše sv. nebude)
ne 30. 8. – „Veni Sancte“ a žehnání školních potřeb (při všech mší sv.)
ne 30. 8. – odpolední putování po kapličkách v našem okolí
čt 3. 9. – opékání buřtů na farní zahradě po první mše sv. pro děti
so 5. 9. – benefiční koncert na Boušíně (14:00)
ne 13. 9. – posvícení ve Stolíně (15:00)
ne 20. 9. – posvícení na Boušíně (11:00) a ve Lhotě (15:00)
ne 27. 9. – posvícení v Č. Kostelci, adorační den (10:00 – 18:00)
Plánuje se návštěva pracovníků rozhlasu Proglas na některé z našich mši sv. po mši sv. by
proběhla beseda (zařizuje Věra Hošková)
7. Dotazník pro farnost – zpracovaný dotazník pro farnost bude uveřejněn na našich
webových stránkách a vyvěšen vzadu v kostele na nástěnce. Pastorační a ekonomická rada se
řešením konkrétních věcí v dotazníku bude zabývat a vypracuje plán aktivit.
8. Rozdělení některých pastorační aktivity, které vedl kaplan Jenda
Společenství mladých (12-19 let, především 2. stupeň ZŠ) – kontaktní osoba je Doubravka
Kozlová, budou se scházet i nadále 1x za měsíc v sobotu v 17:00, Ještě se domluví s p.farářem
zda budou chtít kněze nebo povedou setkání sami s tím, že si občas přizvou někoho dospělého
nebo kněze
Společenství farníků – ještě mají setkání s p. kaplanem a domluví se, jak by si představovali,
aby se toto setkání do budoucna mělo vést.
Ministrantské schůzky – 1x za měsíc pro mladší (do 3. třídy) a 1x za měsíc pro starší (od 4.
třídy). Oslovíme starší ministranty, jestli by mohli vést tyto schůzky.
Výuka náboženství – o. Zdeněk si zatím netroufá zastoupit p. kaplana ve výuce náboženství,
oslovíme proto další katechety.
9. Pastorační asistent
Panu faráři generální vikář nabídl, že by naše farnost mohla mít pastoračního asistenta. Tento
asistent bude zaměstnancem biskupství, ale farnost si může vybrat, koho by chtěla. Bylo
domluveno, že této nabídky ze strany biskupství farnost využije. Bude ohlášeno, kdo by o toto
místo měl zájem, aby se se stručným životopisem přihlásil p. faráři do konce měsíce července.
Od září by bylo možno nastoupit.
Další setkání pastorační rady – středa 26. 8. v 19:00
Zapsala: Veronika Kuldová
Schválil: P. Miloslav Brhel

