Zápis z jednání pastorační rady
dne 1. 3. 2016
Přítomni: P. Mgr. Petr Kubant – farář, Mgr. Ondřej Kunc – kaplan, Mgr. Otakar
Regner – trvalý jáhen, Ing. Mgr. Miroslav Wajsar – trvalý jáhen, Jiří Regner,
Mgr. Vojtěch Kábrt, Marcel Dostál, Tomáš Matyska, Veronika Kuldová,
Karolína Kosařová, Mgr. Věra Hošková, Bc. Lenka Vlčková
Omluveni: Martin Kuchinka, Ing. Petr Svoboda
Projednáno:
- oslava Velikonoc, jak v Červeném Kostelci, tak na Boušíně . Na Velký
Pátek (letos poprvé je státní svátek) budou obřady na Boušíně v 15 hodin
a v Červeném Kostelci od 18 hodin, jinak ostatní dny beze změny.
- v postní době se bude konat jednodenní duchovní cvičení, které povede
P. Prokop Brož
- plánovaná a tradiční pouť (cyklo, pěšky…) do Malých Svatoňovic se
uskuteční 7. května
- v neděli 8. května naši farnost navštíví P. Kremický z Ukrajiny.
- 6. května při mši sv. v 18 hodin bude společné udělování svátosti
nemocných. Poté bude připraveno na faře občerstvení a malý kulturní
program.
- první svaté přijímání se bude konat v neděli 29.5., téhož dne odpoledne
v 16.00 bude Boží Tělo na Boušíně.
- farní výlet do Polné a Číhošti se uskuteční 17. září
- dle informací Jiřího Regnera pořádá, 15. dubna od 19 hodin KDU-ČSL
v Č. Kostelci velice žádané pásmo o P. Toufarovi. Pastorační rada
navrhuje, tento program uskutečnit ve velkém sále divadla.
- P. Kubant seznámil přítomné s návrhem starosty města ohledně využití
kostelní věže – jejího příležitostného zpřístupnění turistům a ostatním
zájemcům. Pastorační rada souhlasila s tímto návrhem, jen připomněla
nutnost zajištění bezpečnosti (namontování mříží do oken)
při prohlídkách (smluvně ošetřit zodpovědnost za bezpečnost
návštěvníků). Město Č.K. nabízí pomoc při opravách fasády kostela.
- „Biskupská primice“ Mons. Tomáše Holuba v Č. Kostelci bude v neděli
4.9. odpol. ve 14.00 hod. Bylo jednáno o vhodném dárku, který by naše
farnost novému biskupovi věnovala.
- dle informací Ing. Mgr. Wajsara se letos v červnu 15. 6. – 19.6. uskuteční
xercicie s P.Eliasem Vellou.

- pokud budou farníci v kostele umístit na nástěnku letáky či pozvánky na
akce, je vhodné vždy informovat (předem) duchovního správce farnosti.
Jde o základní komunikační slušnost!
- dle sdělení V. Kuldové bude duchovní obnova pro ženy v Rokoli 15.17.4. Děkujeme za zorganizování!
- během léta dojde k nainstalování nového ozvučení v kostele
(i v presbytáři je špatný zvuk) – budou přizváni farníci k připomínkám.
- Mgr. V. Kábrt požádal o možnost zakoupení malé aparatury, která by se
využila při dětských mších svatých – pastorační rada jednohlasně
schválila
- 10. června se uskuteční noc kostelů – dle sdělení pana Dostála na Boušíně
se letos konat nebude. V Č.K. bude na Noc kostelů opět připraven vhodný
program.
- „Modlitby otců“ – projedná P. Kubant s panem Smolou.
- 16. července se uskuteční jáhenské svěcení Jana Pitřince – v katedrále
Sv.Ducha.
- 28. srpna bude opět pouť po kapličkách
- někteří farníci si přejí uspořádat v Červeném Kostelci novokněžské
požehnání P. Mgr. Jiřího Jakoubka – termín bude ohlášen.
Připomínky z „bedýnky“
Pastorační rada byla seznámena s připomínkou paní H. Semerákové ohledně
zpestření půlnoční mše svaté v Č. Kostelci – možnost zapojení muzikantů, kteří
hrají před půlnocí koledy na náměstí.
Odpověď p.faráře:
Žesťové nástroje znějí v kostele příliš silně (natož celá dechovka!) Rozhodně by
to nebylo žádné zpestření, spíše výrazné narušení krásné atmosféry v posvátném
prostoru kostela.
Musíme si vážit služby a práce našich varhaníků a hudebníků, kteří po celý rok
konají obětavě svou službu a hudební doprovod je jejich kompetence. Půlnoční
mše sv. není koncert pro jednoroční návštěvníky kostela!
V závěru popřál pan farář všem zúčastněným požehnané prožití velikonočních
svátků a poděkoval za spolupráci.
Další termín pastorační rady byl stanoven na úterý 1. června 2016 od 19 hodin.
Zapsala: Bc. Lenka Vlčková

Schválil: P. Mgr. Petr Kubant

