Zápis z jednání pastorační rady
dne 14. 4. 2014
Přítomni: P. Petr Kubant – farář, Mgr. Jiří Jakoubek – kaplan, Mgr. Otakar Regner –
trvalý jáhen,, Mgr. Věra Hošková, Jiří Regner, Ing. Miroslav Wajsar, Mgr. Jiří Kábrt, Petr
Řehák, Marcel Dostál, Tomáš Matyska, Irena Středová
Omluveni: Ing. Petr Svoboda, Marie Štěpánová, Martin Kuchinka

Projednáno:

Noc kostelů
 letos proběhne pouze v Červeném Kostelci – v pátek 23. 5. (na Boušíně nebude).
Návrhy – v 17 hod. mše sv., v 18 hod. zvonění a fanfáry, přivítání, prohlídka věže,
hudební bloky, přednáška s promítáním (studna pro Haiti), na faře budou umístěny
nástěnky, promítání filmu, občerstvení, četba žalmů s hudebním doprovodem, na závěr
modlitební ztišení.
 program bude ještě doladěn a upřesněn, informace budou na plakátech

Pastorační aktivity ve farnosti
 na přání otce biskupa Jana se uskuteční mimořádný adorační den 6. 6.  v pátek (jako
připomenutí výročí založení diecéze a příležitost modliteb za diecézi)
 v termínech 8. a 15. 6. proběhnou v kostele přednášky a prezentace p. Lelka o
cyklopouti do Compostelly
 14. 6. se k výročí diecéze plánuje pouť náchodského vikariátu do Broumova, jako
farnost se chceme zúčastnit, doprava bude možná společným autobusem
a po vlastní ose.
 v květnu budou obvyklé májové pobožnosti v ČK a na Boušíně
 ve dnech 13. a 14. 6. pojede otec kaplan Jiří s mladými na Vesmír (víkendovka).

Aktivity na Boušíně
 do kapličky pod slatinským mostem bude nainstalován nový obraz, který bude předem
posvěcen v kostele na Boušíně
 boušínská farnost dostala dar – relikvii sv. Jana Nepomuckého, která bude uložena do
vitríny a slavnostně instalována při některé z májových pobožností v květnu (kolem svátku
sv.Jana Nepomuckého).

Kategoriální pastorační služba jáhnů v diecézi
 Mons. J. Suchár (prezident Diecézní charity H.K.) si přeje, aby vedoucí charit byli ke
své službě posvěceni na jáhny a tím svou práci posvěcovali modlitbou a požehnáním.

Z naší farnosti bude vysvěcen Ing. Miroslav Wajsar – 20. 9. 2014 v královéhradecké
katedrále, v Červeném Kostelci o posvícení ho slavnostně uvede do služby Mons. Josef
Suchár.

Farní exercicie s Eliasem Vellou
uskuteční se od 14. do 17. 8. 2014, téma: modlitba.
Podrobný program je na stránkách Oblastní charity ČK
Od 18. do 19. 8. bude bude otec Vella v Žírči – téma uzdravení
Rozhlas a slyšitelnost v kostele
 na základě četných připomínek farníků o špatném ozvučení kostela plánujeme instalaci
nového rozhlasu. Máme nabídku za 125 tis. Kč, zvážíme ještě další možnosti a nabídky,
bude projednáno též s Ekonomickou radou. Vzadu v kostele bude umístěna pokladna, kde
budeme moci přispět na tuto mimořádnou, ale potřebnou investici.
Připomínky z „bedýnky“
 internetové stránky farnosti nejsou aktualizované. V současné době se pracuje na jejich
vylepšení (nová grafika), po jejich spuštění se budou pravidelně aktualizovat.

Zapsal: Petr Řehák

Schválil: P. Petr Kubant

