
Rekapitulace aktivit společenství starších farníků v roce 2022 
 

1.  

Dne 29. 4. 2022 se sešlo na faře společenství starších farníků v počtu 15 osob, znovu po více 

jak 2 letech (covidová pandemie) to bylo první setkání farního společenství starších. 

Proběhla přednáška našeho farníka pana Vojtěcha Kábrta, odborníka na historii, o Ukrajině, o 

jejím vzniku a územním uspořádání a to až hluboko do historie až po současnost. 

 

2.  

Dne 27. 5. 2022 se sešlo na faře společenství starších farníků v počtu 18 osob. 

Proběhla modlitba desátku a následovala volná diskuse na různá témata, např. o nastávajícím 

setkání s bývalým naším knězem otcem Pavlem Rouskem. Promýšlel se záměr náplně našich 

dalších setkání. 

 

3.  

Dne 1. 7. 2022 se sešlo společenství starších farníků v počtu cca 17 osob v restauraci U Černého 

Koně v Červeném Kostelci. Proběhlo přátelské posezení, spolu jsme poklábosili a uzavřeli zase 

jeden rok před rozjezdem lidí na dovolené. 

 

4.  

Dne 7. 10. 2022 jsme se sešli na faře v počtu 13 osob na setkání s právníkem, farníkem JUDr. 

Ing. Jiřím Špeldou, který nám poutavě vyprávěl své vlastní zažité příběhy a zkušenosti z oblasti 

soudních procesů a komunikace.  

 

5. 

Dne 4. 11. 2022 se uskutečnilo milé setkání, po mnoha a mnoha letech, s bývalým 

červenokosteleckým kaplanem o. Janem Kunertem v jeho nové farnosti v Hronově. Sešlo se 

zde 30 lidí, včetně o. A. Špuláka, který, spolu s o. Janem, sloužil mši svatou v Hronovském 

kostele. 

 

6.  

Dne 25. 11. 2022 se sešlo na faře 17 lidí z farního společenství starších na přednášku Ing. Pavla 

Kafky, našeho farníka, který nám velice poutavě přiblížil ty nejzajímavější historické události 

z farnosti Červený Kostelec, které čerpal především z kroniky místních farářů. 

 

7.  

Dne 2. 12. 2022 jsme se setkali v restauraci U Černého koně v Červeném Kostelci ve finálním 

počtu 27 osob. Pro nemoc a pracovní povinnosti se nemohl účastnit ani jeden kněz z naší 

farnosti. Naše pozvání přijal o. Jan Kunert z Hronova a svou přítomností obohatil naše  poslední 

přátelské setkání spolča před koncem roku.  

 

Vážíme si toho, že lidé, generace starších z farnosti Červený Kostelec, jsou stále aktivní, chtějí 
se spolu setkávat, rádi si vyslechnou zajímavé přednášky na různá témata, jsou rádi i za 

neformální setkání při topince či pivu. A co je důležité, že jsme i do budoucna otevřeni pro 

každého, kdo by se chtěl přidat. Svědčí o tom i to, že mezi nás přišli i další, kteří dosud do 

spolča nepatřili. Dokonce. i po synodálních setkáních (synodální skupinka), k nám přišla do 

spolča i účastnice jiné církve, což nám dělá velkou radost. 

 

Do budoucna se chceme dále setkávat, zajímá nás  historie naší farnosti (druhou část přednášky 

v roce 2023 přislíbil opět Pavel Kafka), těšíme se na společné setkání s oběma našimi faráři, 



kteří nás určitě obohatí novými znalostí či postřehy ze své praxe či aktuality v církvi. Jsme 

připraveni se aktivně zapojit do činnosti farnosti podle našich schopností a sil a potřeb farnosti.  

 

    


