
Zápis z jednání pastorační rady
dne 2. 4. 2013

Přítomni:  Mgr. Filip Foltán – kaplan, Ing. Petr Svoboda, Mgr. Věra Hošková, Jiří Regner, 
Ing. Miroslav Wajsar, Mgr. Jiří Kábrt, Petr Řehák, Marcel Dostál, Tomáš Matyska, Irena 
Středová

Omluveni:  P. Petr Kubant – farář, Mgr. Otakar Regner – trvalý jáhen, Marie Štěpánová, 
Martin Kuchinka
 

PROJEDNÁNO:

ZHODNOCENÍ PROBĚHLÝCH AKTIVIT A VELIKONOC:
- duchovní obnova ve farnosti s P. Prokopem Brožem byla velmi zdařilá
- duchovní obnovy pro muže v Rokoli a pro dívky ve Dvoře Králové měly také kladné ohlasy
- dětská křížová cesta o postní neděli měla též velký úspěch
- velikonoční obřady se vydařily a byly velmi hezké
- putování Palladia po rodinách naší farnosti pokračuje a má úspěch

PĚŠÍ POUŤ DO MALÝCH SVATOŇOVIC:
- uskuteční se 8. 5., zahájí se požehnáním v našem kostele. Jsou navrženy varianty pouti – 
pěšky, na kolách, vlakem
- ve 13 hod. bude mše sv. ve Svatoňovicích
- další program ještě bude upřesněn, uvažuje se o křížové cestě nad Svatoňovicemi, opékání 
vuřtů, výprava dětí k vláčku
-  v případě nepříznivého počasí cestu uskutečníme vlakem a program bude v kostele

NOC KOSTELŮ:
- bude ustanoven průvodce celým programem
- byl dán návrh na přednášku na téma sv. Cyril a Metoděj
- návrh na diskuzi o vrácení církevního majetku s Mons. Tomášem Holubem
- plánuje se také nějaký koncert, ještě je předmětem jednání
- návrh na otevření hřbitovní kaple s výstavou a přednáškou o sv. Cyrilu a Metoději
- další návrh – představení Charity ČK a prezentace Hospice sv. Anežky, případně prohlídka 
přímo v hospici
- v místnosti na faře by mohla být přednáška Pavla Kafky o putování do Santiaga 
Compostelly
- návrh na čtení bible a žalmů s hudebním doprovodem
- v kostele prodej knih
- zpěv chrámového sboru
- vyprávění o životě naší farnosti za uplynulý rok
- návrh na čtení z farní kroniky
ZÁVĚR: 
- byl ustanoven organizační tým pro organizování Noci kostelů, který průběh a organizaci celé
akce doladí a připraví. 

VELEHRAD:
- v červenci je na Velehrad pozván Sv. otec František
-ZÁVĚR: Vzhledem k Cyrilometodějskému miléniu a roku Víry uspořádáme jednodenní 
farní (i v případě neúčasti Sv. otce) pouť. 



POUŤ DO ŘÍMA:
- je zájem o pouť do Říma – na audienci s novým papežem
Předběžně  uvažujeme o roce 2014

PŘIPOMÍNKY Z  „BEDÝNKY“:

1. návrh na podobu májových pobožností jako byly dříve – pastorační rada navrhla několik 
variant, ale liturgické slavení jsou v kompetenci faráře.
ZÁVĚR: Česká biskupská konference chválila „KANCIONÁL“, který je závazný pro 
liturgická slavení na území celé republiky. 
Varianta „lidových zpěvů“ je každou neděli v mariánské svatyni na Boušíně. 

2.  Dopis od pečovatelů a některých obyvatelů Pečovatelského domu u Jakuba, který žádal 
o měsíční návštěvu kněze a sloužení mších svatých. 
Vzniklo několik variant služby v pečovatelském domě: jednou z nich bylo obnovení „setkání 
seniorů“ – ranní mše svatá v kostele svatého Jakuba a po ní setkání v AGAPÉ na faře. 
Vzhledem k tomu, že záležitost byla už s panem farářem projednána a dopis byl přesto 
iniciován se žádostí vyjádření písemného stanoviska. Po domluvě s panem farářem byla 
záležitost předána diecéznímu biskupovi.  

3. návrh na zřízení webové kamery do kostela (pro seniory a nemocné, aby mohli sledovat 
mši z domova). Pan Marcel Dostál zjistí cenovou nabídku a možnosti. JOSI by sponzorovalo 
webovou kameru ( cca. 5 000Kč) a farnost by zaplatila kabeláž a instalaci (cca. 5 000Kč) Je 
potřeba zvážit, zda za aktuální finanční situace farnosti je moudré do webkamery investovat, 
když nemocní mají možnost se ke mši svaté připojit na TV NOE, radiu PROGLAS. Farnost 
nabízí službu přepravy imobilních farníků. – téma otevřeno do další pastorační rady.  

4. návrh na zřízení místnosti pro maminky s dětmi v kostele – není proveditelné z důvodů 
místa a financí – což je důležitý důvod. 
Daleko důležitější je negativní zkušenost z jiných farností: 
a.) místnost separuje děti od společenství – děti ke společenství patří.
b.) Je těžké určit hranici, kdo ještě patří do „místnosti pro děti“. 
c.) Je to nevýchovné – separátní místnost dětem umožňuje bohoslužbu prožít svým 

způsobem a pak je těžké děti integrovat do normálního farního společenství. 
ZÁVĚR:  Maminky mohou využít při mši sv. zpovědní místnost, prosíme, aby po mši svaté 
byl ve zpovědní místnosti pořádek. 

5. návrh na pořízení nového osvětlení a rozhlasu v kostele – současný finanční stav 
nedovoluje takovou rozsáhlou investici a chybí celková koncepce – k zamyšlení se nad 
celkovou koncepcí hospodaření farnosti byli členové farní rady vyzváni. Na příští farní radě 
se dané téma ještě otevře. 

 

Zapsal:    Petr Řehák                                                                    Schválil:   P. Filip Foltán


