Zápis z jednání pastorační rady
dne 1. 9. 2015

Přítomni
: P. Mgr. Petr Kubant – farář, Ondřej Kunc – kaplan, Ing. Mgr. Miroslav Wajsar
– trvalý jáhen, Jiří Regnertrvalý jáhen, Marcel Dostál, Tomáš Matyska, Veronika
Kuldová, Mgr. Věra Hošková, Bc. Lenka Vlčková
Omluveni
: Ing. Petr Svoboda, Martin Kuchinka, Mgr. Otakar Regner, Mgr. Vojtěch
Kábrt, Karolína Kosařová
Zhodnocení akce „Otevřené kapličky“:
V úvodu p. farář zhodnotil průběh akce Den otevřených kapliček, která byla hodnocena
velice pozitivně. Poděkoval všem organizátorům za vzornou práci a navrhl příští rok tuto
akci zopakovat a navštívit kapličky i na Boušíně u studánky, v Mečově a v Horní
Radechové. Příští rok by se mohla více oslovit veřejnost, aby tyto kapličky byly
zpřístupněny všem.
Poděkování za vzornou přípravu akce a spolupráci patří Mgr. V. Kábrtovi.
Bc. Lenka Vlčková informovala o „zapomenuté“ kapličce v Lipkách. Slíbila opravu této
kapličky projednat na majetkovém odboru při Městě. O tuto kapličku v Lipkách pečuje
paní Felzmannová.
Projednáno
:
 plánovaná farní pouť do Neratova a do Králík se ruší (nesehnali jsme na ten den
volný autobus).
 byla vyhlášena veřejná Svatojakubská sbírka. Povolení jsme obdrželi z KÚ H.
Králové, podrobné informace budou vyvěšeny na nástěnce a zapečetěná
pokladnička bude u sv. Antonína. Bude možné přispět i převodem z účtu –
kontakty jsou na nástěnce. Tato sbírka je určena primárně na ozvučení kostela,
poté i na další opravy.
 v neděli 6. září se bude konat farní den – podrobnější informace jsou na plakátech.
 duchovní cvičení, jak pro muže tak i ženy v Rokoli – se odkládají až na příští rok
2016 – letos už je v Rokoli obsazena ubytovací kapacita.
 plánovaný výlet do Polné (s prohlídkou, kterou by provedl pan kaplan) + návštěva
Číhošti – se uskuteční příští rok 2016.
 byla navržena 1x za měsíc možnost konat v neděli rytmické mše svaté – zapojení
mládeže – dle sdělení T. Matysky pravidelné vystoupení by nebylo možné
realizovat, ale po projednání s mládeží by se rytmické mše mohly konat
nepravidelně dle možností mládeže. Jejich konání bude vždy předem ohlášeno.
 zapojení farnosti do prožívání Eucharistického kongresu – konají se modlitby a
dle návrhu p. faráře se budou ve dnech konání kongresu konat ve farním kostele
večerní adorace.
 dle sdělení J. Regnera se uskuteční dne 28. září skautská mše (v 18.00).



byli ustanoveni členové pastorační rady, kteří budou mít „na starosti“ jednotlivé
skupiny farníků, se kterými budou více v kontaktu:
*senioři – Bc. L. Vlčková,
*mladé rodiny – Mgr. V. Kábrt,
*mládež a ministranti  Ondřej Kunc – kaplan,
*střední generace – Mgr. V. Hošková.



dle sdělení Ing. Mgr. Miroslava Wajsara se pravděpodobně budou v roce 2016
konat velice žádané exercicie P. Velly.




Pastorační aktivity do budoucna:
dle návrhu Bc. L. Vlčkové by bylo vhodné vyvěsit (na kostel či na věž) novou
nástěnku, ve které by byla uvedena stručná historie kostela, ale i různé zajímavé
informace, které by oslovily hlavně veřejnost.
znovu se uskuteční modlitba matek, zároveň se bude konat i (podobně zaměřená)
modlitba otců. K tomu budou využity zkušenosti z farnosti M. Svatoňovice, kde se
tyto modlitby konají.
modlitba matek se uskuteční 20. září od 18 hodin ve farním kostele a termín
modlitby otců bude upřesněn




Boušín – informace:
 stále je uzavřen hlavní most ve Slatině nad Úpou. (snad bude střídavě průjezdný
na semafory od konce září)
Připomínky z „bedýnky“  
žádné nebyly
Další termín setkání Pastorační rady: úterý 
15. prosince od 19 hodin.

Zapsala: Bc. Lenka Vlčková

Schválil: P. Mgr. Petr Kubant

