Zápis z jednání pastorační rady
dne 4. 10. 2016
Přítomni: P. Mgr. Petr Kubant – farář, Mgr. Otakar Regner – trvalý jáhen, Ing.
Mgr. Miroslav Wajsar – trvalý jáhen, Jiří Regner, Mgr. Vojtěch Kábrt, Marcel
Dostál, Tomáš Matyska, Veronika Kuldová, Karolína Kosařová, Martin
Kuchinka, Ing. Petr Svoboda, Bc. Lenka Vlčková
Omluveni: Mgr.Ondřej Kunc, farní vikář, Mgr. Věra Hošková.

Projednáno:
- V úvodu byly zhodnoceny akce předešlých měsíců:
*úspěšná primiční biskupská mše svatá Mons.Tomáše Holuba
*vydařený výlet do Polné .
Velké poděkování patří panu kaplanovi za organizaci a jeho rodině za
občerstvení od účastníků byl vybrán příspěvek na pohoštění, který bude
předán rodině p. kaplana.
Byl odsouhlasen návrh pozvat na oplátku farníky z Polné do Č. Kostelce
- Poděkování všem organizátorům „Dne otevřených kapliček“ a všem, kteří
připravovali posvícení ve Lhotě.
- Velká pochvala a poděkování všem farníkům za jejich modlitby za naše
nemocné a mnoha našim mladým za jejich rychlou reakci stát se členem
dárců kostní dřeně - tohoto přístupu si pastorační rada velmi váží a
opravdu moc děkujeme!
- Bylo naistalováno nové ozvučení celého kostela – děkujeme všem
farníkům za jejich návrhy a připomínky (stále máme na vaše připomínky
na zřeteli a ozvučení vylaďujeme – prosíme o trpělivost.
O. Renger navrhuje nainstalovat ozvučení i pro ministranty v sakristii,
ozvučení v zádveří kostela je možné nastavit a samostatně zesilovat.
- 23. října se uskuteční tradiční sbírka na misie a misijní koláč.
- Před 2. listopadem bude rozšířená možnost zpovídání a 6. 11. od 15 hodin
bude dušičková mše svatá ve hřbitovní kapli a výkrop hřbitova.
- Adventní i vánoční program zůstane podobný jako každý rok – bude se
konat adventní sbírka pořádaná skauty na podporu konta TV-adventních
koncertů. V kostele bude celoadventní sbírka na TV-NOE.
Kulturní středisko plánuje uspořádat celoadventní program všech
předvánočních akcí v našem městě.

- 13. ledna 2017 se uskuteční farní pouť do Filipova.
Filipov je významným mariánským poutním místem spjatým se zjevením
Panny Marie. Dne 13. ledna 1866 ve 4hod. ráno se zde zjevila Panna
Maria a uzdravila Magdalenu Kade. Monumentální poutní kostel má titul
„basilika minor“. Hlavní poutní mše sv. se koná v den a hodinu zjevení
P.Marie – 13.ledna ve 4hod. ráno. Při společném putování do Filipova
chceme prosit za naše nemocné a děkovat Bohu za všechno dobré, co nám
dává.
- 13. května 2017 se bude konat v HK-katedrále kněžské svěcení Jana
Pitřince a 21. 5. 2017 se uskuteční jeho primiční mše svatá v Č.Kostelci.
- P. Kubant seznámil přítomné s návrhem starosty města ohledně
přestěhování mariánského sloupu ze stávajícího místa u kostela na
prostranství na náměstí před radnici. Nikdo z členů Pastorační rady tento
záměr nepodpořil, zazněly i hlasy velmi kritické k nekoncepčnosti úprav
veřejných prostranství v našem městě. Pastorační rada navrhuje prozatím
tento historický sloup ponechat na původním místě a teprve až bude
náměstí upraveno a rozšířena zeleň, pak teprve zváží jeho přestěhování.
Návrh na úpravu náměstí je uveřejněn na webových stránkách města.
- Mgr. V. Kábrt navrhuje zahájit s předstihem organizaci noci kostelů –
přesný termín není ještě stanoven.
- V adventu začne v naší farnosti aktivita: „modlitby otců“. Vše bude včas
ohlášeno a základní informace podá někdo z celostátního vedení této
duchovní iniciativy.
- dle informace P. Kubanta se 24. 10.v HK. uskuteční setkání zástupců
ekonomických rad farností s biskupem a ekonomem naší diecéze. Účelem
je větší vzájemná informovanost.
Aktivity na Boušíně
- stále probíhá sbírka na opravu kostela
Připomínky z „bedýnky“ žádné nebyly.
V závěru pan farář všem zúčastněným požehnal a poděkoval za spolupráci.
Další termín pastorační rady byl stanoven
v úterý 6. prosince 2016 od 19 hodin. (možná přijde i Mikuláš!)
Zapsala: Bc. Lenka Vlčková

Schválil:
ICLic. Mgr. Petr Kubant
farář

