
Zápis ze setkání pastorační rady 

farností Červený Kostelec a Boušín 
 

Konané dne: 18. 10. 2022 od 19:15 na faře 

Přítomni: P. Mgr. Miloslav Brhel, Tomáš Matyska, Ing. Dorota Kozlová, Veronika Kuldová, 

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

PhD, Marcel Dostál, Ing. Hana Kábrtová 

Omluveni: P. Ing. Josef Haman, Ing. Mgr. Miroslav Wajsar 

 

Beseda s pracovníkem z Tv Noe 

- 22. 11. v 18.00 se uskuteční v Městské knihovně Břetislava Kafky beseda s pracovníkem 

Tv Noe Petrem Kudelou, který přijal pozvání do naší farnosti a našeho města.  

Víkend pro dívky ve věku 13-17 let „Jsem vzácná a jedinečná“ – připravuje se na víkend 21. 

- 22. 1. 2023, povede Ing. Markéta Jůzová 

Růženec v neděli 30. 10.  

- v 15.00 u kapličky na Boušíně 

- v 18.00 v kostele v ČK – biřmovanci 

Body k farnímu shromáždění 

- Představení práce naší pastorační asistentky 

- Dobrovolnická práce – vyzvat k obsazení míst, která jsou volná nebo která zajišťuje 

pastorační asistentka, ale může je předat dál, budou vyvěšena (vyvěšována) také na 

nástěnce vzadu v kostele 

- Křížky při obětním průvodu – p. farář vysvětlil, že je výmluvnější dávat dětem křížek jen 

při sv. přijímání 

- „Zašpuntování“ lavic – při větší návštěvnosti kostela sedí lidé na kraji lavic a ostatní se 

nemůžou dostat dozadu, aby si sedli – p. farář poprosí, zda by si lidé vzájemně dělali 

místo  

- Topení v kostele – kvůli velkému navýšení záloh na energie se nebude v kostele topit 

ve všední den (nebo jen ve vymezených lavicích) a v neděli bude provoz topení zkrácen 

Advent, roráty 

- V letošním adventu by měly probíhat rorátní mše při svíčkách v úterý ráno v 6:30. Zkusí 

se, zda tyto mše sv. budou navštěvovány. (Pozn. pan farář se pak o tom bavil 

s některými středoškoláky a pracujícími a těm by víc vyhovoval dřívější čas, takže se 

ještě pan farář rozhodne) 

- Mše sv. v úterý při svíčkách, bez hudebního doprovodu 



- V sobotu v 7:00 ráno při svíčkách, se zpěvem. 

- Při čtvrtečních mších pro děti by si děti také nosily své lucerničky. 

- Nedělní adventní večery – adventní ztišení – modlitba nešpor, zpěvy z Taizé… 

Ostatky bl. Carla Acutise 

- Jedná se o 3 vlasy v dřevěné schránce – do naší farnosti by se měly dostat na jeden 

víkend v březnu – ještě bude upřesněno. Domlouvá se program, ve kterém by zazněly 

myšlenky bl. Carla, připomene se jeho život…  

Čtvrtek 17. listopadu – státní svátek – mše sv. bude v 18:00 

Duchovní obnova pro ženy v Rokoli, která se konala o víkendu 6. – 8. 10., měla velký ohlas. 

Počítáme s tím, že i v příštím roce by měla proběhnout. 

Duchovní obnova pro muže – Tomáš Matyska domluvil v Rokoli na 3. – 5. 3. 2023. 

Místnost pro děti ve staré zpovědní kapli 

- stále se diskutuje o tom, zda upravit starou zpovědní kapli na místnost pro malé děti + 

rodiče 

Termín příštího setkání: 29. 11. 2022 v 19:15 

Zapsala: Věra Hošková 

Schválil: P. Mgr. Miloslav Brhel 


