Zápis ze setkání pastorační rady farností
Červený Kostelec a Boušín
Konané dne: 8. 3. 2022 v 19:15 na faře
Přítomni: P. Mgr. Miloslav Brhel – předseda rady, P. Ing. Josef Haman – kaplan, Ing. Mgr.
Miroslav Wajsar – trvalý jáhen, Tomáš Matyska – místopředseda, Jiří Regner, Mgr. Vojtěch
Kábrt PhD., Marcel Dostál, Veronika Kuldová, Mgr. Věra Hošková, Bc. Lenka Vlčková
Omluveni: Mgr. Otakar Regner – trvalý jáhen, Ing. Dorota Kozlová
1. Oprava kostela a fary
- Bylo domluveno, že nejprve bude provedena oprava kostela, také vzhledem k tomu,
že rekonstrukce fary je běh na delší trať a podobné rekonstrukce se připravují několik
let. Na kostel by měly být získány dotace. Již probíhá příprava na opravu vnějšku
(západní průčelí) a poté vnitřku (elektroinstalace, osvětlení, výmalba). Farnost už má
i vyjádření památkáře. Postupně oslovujeme ty, kteří by nám dělat elektroinstalaci,
osvětlení i výmalby.
- Ekonomická a pastorační rada se sejde a domluví postup rekonstrukce fary a poté to
bude sděleno farníkům na společném setkání.
2. Knihovna
- Knihy jsou již setříděny a postupně dojde k vytvoření očíslovaného seznamu pro
možnost zápůjčky. Knihy, které se nebudou nechávat v knihovně anebo tam byli
dvakrát, si budou farníci moci rozebrat (např. při Noci kostelů).
3. Synoda
- Bylo domluveno, že poté, co přijdou závěry ze všech skupinek z naší farnosti, se sejde
pastorační rada spolu s koordinátorem synody.
4. Úřední hodiny
- Středa 9:00 – 10:00, pátek 16:00 – 17:00. V tento čas bude na faře vždy někdo
k dispozici (p. farář nebo p. kaplan nebo pastorační asistentka). Jinak je možno kdykoli
volat na telefon nebo napsat mail, tyto kontakty budou uvedeny u vchodu do fary, na
nástěnce v kostele, na zvonici a na farním webu.
5. Kronika
- Kronika je k dispozici na webu elektronicky. Dále budou vyhotoveny tři výtisky, které
budou se budou moci vypůjčit vzadu v kostele. Ten, kdo si kroniku vypůjčí, se zapíše
do tabulky vyhotovené k tomuto účelu, aby byl přehled, kdo a jak dlouho má kroniku
u sebe.
6. Varhanní doprovod v pondělí
- Zkusíme domluvit s varhaníky, zda by se nestřídali při mších v pondělí, kdy v poslední
době víckrát byla mše sv. bez varhanního doprovodu.

7. Svíčky
- Vzhledem k velkým finančním nákladům a z důvodu zdražení (tento rok by to
vycházelo již na 17 000 Kč) se pastorační rada shodla na tom, že se budou rozsvěcet
svíčky jen na obětním stole. Není nutné, aby během mše sv. svítilo 18 svíček.
8. Mše svaté v neděli v 11:00 v ČK
- Od neděle 20. 3. 2022 bude mše sv. v 11:00 zrušena a budou pouze mše sv. v 7:00
a v 9:00 jak to bývalo dříve.
9. Čas velikonoční vigilie
- V úvodu do Misálu je napsáno: „Všechny obřady velikonoční vigilie se konají v noci.
Ať se nezačínají před začátkem noci…“ Potom v úvodu u ohně kněz zdraví lid: „V této
veliké noci…“, na začátku liturgie se neustále mluví o symbolice světla a tmy, což se
naprosto ztrácí, když je venku a v kostele ještě světlo. Při velikonočním chvalozpěvu
Exsultet se znovu a znovu mluví o veliké noci a o tom, že se rozjasní…
- Proto p. farář rozhodl, že v našich farnostech nebudou vigilie před západem slunce.
Věří, že má smysl nechat se vést moudrostí církve, i když se třeba úplně všichni lidé
na vigilii nedostanou. Můžeme domluvit i odvoz těch, kteří by se báli zpáteční cesty
domů a tmy. Nezapomínejme, že jde o nejdůležitější noc v celém roce, důležitější než
Štědrý den, silvestr, rodinné oslavy, dovolená, účast na svatbě, nebo finálový večer
StarDance či finále na mistrovství v hokeji či fotbale…, kdy jdeme kolikrát spát později
než obvykle, a až tak moc nám to nevadí…
- Vzhledem k tomu, že západ slunce by měl být chvilku před 20. hod., a pak ještě zhruba
půl hodiny se postupně stmívá, bylo domluveno, že obřady budou začínat ve 20:30
v Červeném Kostelci i na Boušíně s tím, že budou přečtena všechna čtení. Bude také
doporučeno farníkům, aby si na tuto slavnost nosili své křestní svíce jako symbol
připomínky svého křtu.
10. Další témata
- Ministranti se na ministrantských schůzkách budou domlouvat na lepší organizaci
jejich služby u oltáře.
- V ČK v kostele u sv. Antonína budou k zapůjčení malé misálky pro děti. Osloví se
farníci, kteří by doma měli a mohli pro tento účel misálky darovat. Zároveň p. farář
řekne pár slov k tomu, jak se děti někdy až moc hlasitě projevují v kostele.
- Bylo navrženo, aby po výmalbě kostela se vyhotovilo nové sezení pro ministranty i pro
kněze.
Příští setkání PR 3. 5. 2022 v 19:15.
Zapsala: Veronika Kuldová
Schválil: P. Mgr. Miloslav Brhel

