Zápis z jednání pastorační rady
dne 4. 12. 2012
Přítomni: P. Petr Kubant – farář, Ing. Petr Svoboda, Mgr. Věra Hošková, Jiří
Regner, Ing. Miroslav Wajsar, Mgr. Jiří Kábrt, Petr Řehák, Marcel Dostál,
Tomáš Matyska, Irena Středová, Martin Kuchinka
Omluveni: P. Filip Foltán, Marie Štěpánová, Mgr. Otakar Regner
Projednáno:
Oslava Silvestra:
Pro mladé, kteří nikam nejedou a zůstávají ve farnosti, bude dána nabídka
společného Silvestra na faře.
Výhledy na příští rok (Rok víry):
Nová modlitební aktivita ve farnosti:
Díky mladým vznikla nová modlitební aktivita – večer chval.
Bude vždy 1.neděli v měsíci v 18.00 v kostele (v hudební režii mladých) –
spojeno s adorací a svátostným požehnáním. Bude to vhodné zakončení neděle –
Dne Páně. Zváni jsou všichni farníci.
Plánované duchovní obnovy:
Letos byly s o.Filipem dvě duchovní obnovy pro ženy v Rokoli, na které jsou
velmi pochvalné ohlasy a návrh pokračovat!
V r.2013 (Dá-li Pán Bůh):
*8. - 10. 2. - pro dívky (věk středoškolský) – u sester v klášteře ve Dvoře
Králové – s otcem Filipem Foltánem (počet bude omezen)
*1. - 3. 3. - pro farnost – na téma víry – bude mít P. Prokop Brož
*24. - 26. 5. - pro muže - v Rokoli – rovněž s otcem Filipem.
Postní doba:
o postních pátcích budeme seznamováni s dokumenty II. vatikánského koncilu –
ještě bude upřesněno
4. - 9. 3. se plánuje výlet starších ministrantů (od 15-ti let) s otcem Filipem na
Slovensko (jarní prázdniny)
na 4. postní neděli připravuje otec Filip s dětmi „pašijové hry“ – místo tradiční
křížové cesty
Poutě:
- 8. května se uskuteční pěší pouť farnosti do Malých Svatoňovic.
Tam bude mše sv. a obnova křestních závazků
-Pouť na Velehrad a na Slovensko se neuskuteční – nemůžeme sehnat cenově
přijatelné ubytování
- 28. 9. plánujeme zúčastnit se jako farnost Národní svatováclavské pouti do
Staré Boleslavi

Rok Víry:
- v rámci Roku Víry od 1. 1.(Slavnost Matky Boží) - 5. 7. 2013 (Svátek sv.
Cyrila a Metoděje) bude po rodinách naší farnosti putovat Palladium Země
české (kopie milostného obrazu). Každý týden bude mít Palladium jedna rodina,
která se bude u něho intentivněji modlit za víru ve farnosti, v rodinách….
Vytvoříme tak řetěz modliteb za víru. Požádáme, aby kopii Palladia pro naši
farnost požehnal o.biskup Jan.
Ostatní /různé:
- byla vznesena připomínka, že máme (díky Bohu) v naší farnosti tolik dětí, že
při některých hojněji navštěvovaných mších je vzadu v kostele plno a není
možné vyjet s kočárkem ven, když je třeba. Proto budou krom postranních dveří
(k věži) při mši odemčeny i dveře zadní (k hotelu Šrejber), takže bude možné
odejít i tudy
- v „bedýnce“ nebyly žádné připomínky
- naši mladí a někteří rodiče vznášejí přání na obnovení „spolča“ otevřeného pro
všechny mladé, kteří se chtějí scházet a společně modlit. – od Nového roku rádi
vyhovíme. Těší nás zájem mladých o společenství. (bude na faře, duchovní
program pomohou vytvořit kněží).

Zapsal:

Petr Řehák

Schválil: P. Petr Kubant

