
Zápis ze setkání pastorační rady 

farností Červený Kostelec a Boušín 
Konané dne: 26. 8. 2020 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, Ing. Dorota Kozlová, Bc. Lenka 
Vlčková   
Omluven: Mgr. Otakar Regner, Jiří Regner 
 

1. Všichni zúčastnění podepsali Dohodu o mlčenlivosti a ochraně důvěrných informací včetně 
osobních údajů. 

 

2. Hodnocení proběhlých akcí: 5. 7. pouť ve hřbitovní kapli, 19. 7. loučení s o. Jendou na 
Boušíně, 26. 7. pouť v Č. Kostelci a loučení s o. Jendou, zahradní slavnost, na Boušíně žehnání 
dopravních prostředků, 1. 8. a 2. 8. vítání o. Zdeňka Šilhánka, 15. 8. slavnost Nanebevzetí 
Panny Marie, 22. 8. mše svatá v rámci folklorního festivalu – všechny akce byly kladně 
hodnoceny 

 

3. Farní odpoledne spojené s loučení s o. Jendou: pochvala všem, kteří se zapojili. Příště 
bychom zkusili neobjednávat řízky, ale dobrovolníci by se mohli zapisovat na webu farnosti 
do tabulky – kdo upeče sladké, slané a řízečky, zároveň by byla kontaktní osoba, na kterou 
by se mohli obrátit ti, kteří by se nepřihlásili přes farní web. 

 

4. Informace z činnosti Oblastní charity Č. Kostelec: informoval Ing. Mgr. Wajsar M. – od 1. 9. 
zahájí provoz nové středisko Domácí stacionář v rekonstruované vile B. Kafky a poblíž 
probíhá rekonstrukce ateliérů. 

 

5. Pastorační asistentka byla vybrána Ing. Hana Kábrtová – členové farní rady uvítají, pokud by 
se dalších setkání mohla zúčastňovat také nová pastorační asistentka Hana Kábrtová. 

 

6. Rytmické mše svaté v neděli od 9 hodin: první bude 30. 8. spojená s žehnáním školních 
potřeb, poté je v plánu každou 3. neděli v měsíci 20. 9., 18. 10., 15. 11., 20. 12. Při 1. svatém 
přijímání (4. 10.) by bylo vhodné mít rytmickou mši svatou, p. farář projedná a odsouhlasí 
s mládeží tyto termíny, příp. změny. Starší mládež navrhuje každý měsíc uskutečnit večer 
chval, pastorační rada tuto aktivitu vítá, mládež mezi sebou domluví termíny a skupiny. 

 

7. Nabídka provést prezentaci a besedu o Proglasu: projedná Mgr. V. Hošková, navržený 
termín 25. října odpoledne od 15 hodin místo modlitby růžence. Tato akce by se mohla 
nazvat „Modlitba růžence s Proglasem“. Poté by následovalo občerstvení a volná diskuze na 
faře. 

 

8. Biřmování ve farnosti – zahájit přípravu v roce 2021. 
 

9. Kalendář:  
ne 30. 8. – „Veni Sancte“ a žehnání školních potřeb (při všech mších sv.)  
ne 30. 8. – odpolední putování po kapličkách v našem okolí (14:00-17:00 hod.) 
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 – 12:30, 14:00 – 18:00) 
po 28. 9. – sv. Václav – mše svaté 7:00 a v 9:00 hodin Č. K., 11:00 hodin Boušín   
ne 4. 10. – první svaté přijímání (9:00)  
pá 9. 10. – v 18:00 hodin – udělování svátosti nemocných (doprovod Benjamínek?) 
so 10. 10. – posvícení v H. Radechové  
po 12. 10. – Olešenské posvícení, mše sv. v 10:00 v kostele sv. Jakuba 
ne 1. 11. – kromě obvyklých mší sv. navíc společná modlitba v 15:00 ve hřbitovní kapli, 
přímluvy za ty, kteří tento rok měli církevní pohřeb, pak bude následovat výkrop hřbitova 
po 2. 11. – v 7:00 mše sv. ve hřbitovní kapli, v 18:00 v kostele sv. Jakuba 
ne 22. 11. – slavnost Ježíše Krista Krále, adorační den (10:00 – 18:00) 

 

10. Oprava fary: na základě dotazníků, kde se víckrát objevovaly návrhy na větší využití fary a na 
základě vyjádření kompetentních pracovníků biskupství (vedoucí správy majetku, vikariátní 
stavební technik, generální vikář), také pastorační rada navrhuje opravu přístavku fary 
prozatím nezačínat, ale stanovit celou koncepci modernizaci fary. Zorganizovat diskusi 
ohledně přestavby fary, nechat vyjádřit celou farnost. Uspořádat schůzku a projednat návrhy 
farníků i odborníků na tuto přestavbu. 

 

11. Dotazník (komentáře pastorační rady k některým návrhům z bodu č. 2 „co bych ve farnosti 
uvítal nového“, dalšími návrhy se bude zabývat na dalších setkáních) 
- „výjezdní duchovní cvičení“ – pro ženy naplánováno na září, později se počítá i pro muže 
- „večery chval“ (objevilo se 2x) – už jednou byl, navíc se teď chce zapojit i starší mládež, 

večery chval se plánují 1x za měsíc 
- „zajištění nových podsedáků do lavic v kostele v Č. K. i na Boušíně“ – čalouník vše proměřil, 

čekáme na jeho cenovou nabídku 
- „opustit větu «vždycky to tu tak bylo» a být vstřícnější k třeba i drobným změnám ve všem“ 

– pastorační rada souhlasí 
- „bonbony každý den“ – pastorační rada odmítla, ale zasmála se 
- „mše sv. v Pečovatelském domě“ (objevilo se 4x) – Lenka Vlčková domluví pravidelné mše 

sv. s o. Zdeňkem Šilhánkem 
- „modlitba ke sv. Michaelovi archandělovi aspoň v neděli“ – vždy zhruba po měsíci bychom 

střídali různé modlitby, od konce září do konce října to bude modlitba ke sv. Michaelovi 
archandělovi (od svátku archandělů 29. 9.) 

- „ohlášky na konci mše ohlašovat od ambonu, pomaleji, hlasitěji“ (objevilo se 2x) – členové 
pastorační rady nevidí rozdíl v hlasitosti, necháme od sedes (tam, kde sedí p. farář), popř. 
zkusíme rozhlas vyladit, aby bylo lépe rozumět; ambon je určen jen na čtení Písma 
svatého, na kázání a na přímluvy 

- „více zapojených farníků do chodu farnosti“ – pastorační rada souhlasí, o. Miloslav počítá 
s tím, že nová pastorační asistentka bude postupně rozvíjet spolupráci farníků 

 

Termín příštího setkání PR: úterý 20. října 2020 v 19:00.  
Zapsala: Bc. Lenka Vlčková  
Schválil: P. Mgr. Miloslav Brhel, administrátor a předseda PR    


