Zápis z jednání pastorační a ekonomické rady
dne 17. 3. 2015
Přítomni: P. Mgr. Petr Kubant – farář, Ondřej Kunc – kaplan, Ing. Mgr. Miroslav Wajsar
– trvalý jáhen, Jiří Regner, Mgr. Vojtěch Kábrt, Marcel Dostál, Martin Kuchinka,Tomáš
Matyska, Ing. Petr Svoboda, Veronika Kuldová, Mgr. Michal Pokorák, Ing. Pavel
Matyska, Pharm. Dr. Zuzana Minaříková, Jaroslava Kollertová, Věra Fialová, Mgr. Věra
Hošková, Karolína Kosařová, Lenka Vlčková
Omluveni: Mgr. Otakar Regner –trvalý jáhen, Ing. Jaroslav Pitřinec
V úvodu p. farář předal novým členům pastorační rady základní informace ze
Stanov Pastoračních rad v HK-diecézi. Byli zvoleni:
Místopředseda pastorační rady: Jiří Regner.
Zástupce Pastorační rady v radě Ekonomické: Dr. Ing. Petr Svoboda.
Projednáno:
*Po velikonocích bude probíhat oprava vchodových dveří u kostela
provede Patrik Rosa (rozpočet 45.tis.)
*Na základě četných připomínek farníků o špatném ozvučení kostela plánujeme
nové ozvučení kostela. Budou přizváni odborníci z řad farníků.
Rovněž bude vyhlášena veřejná sbírka na úhradu nákladů.
*Je zapotřebí začistit nová okna na faře – zjistit možnost půjčení lešení
(zajistí: Ing. Matyska Pavel).
*Veřejná sbírka na konkrétní opravy kostela – pokladnička bude umístěna
v kostele i s číslem účtu, na který budou moci dárci posílat peníze.
(možnost vystavení dokladu o zaplacení)
*Byla projednána organizace primice p. kaplana Ondřeje – skauti pomohou se
stavbou stanu – primiční dar farnosti: ornát dle výběru primicianta.
Bude objednán autobus pro farníky na primiční mši svatou do Polné 28.6.
*14. června v 15 hodin se uskuteční biřmování
* p. farář informoval o restitucích naší farnosti - za r. 2014 nulová.
Noc kostelů
Letos proběhne v Červeném Kostelci i na Boušíně.
Návrhy – zvonění a fanfáry, přivítání, prohlídka věže,
hudební bloky, přednáška s promítáním, na faře budou umístěny
nástěnky, promítání filmu, občerstvení, četba žalmů s hudebním doprovodem, na závěr
modlitební ztišení. Program bude ještě doladěn a upřesněn, přesné informace budou včas
na plakátech.
Pastorační aktivity ve farnosti
- 8. května se uskuteční oblíbená pouť do Malých Svatoňovic – pěšky, na kolách
či vlakem – v M. Svatňovicích se bude konat mše svatá v 12.00 (návrh
prohlídky pramene)
- 8. května od 18 hodin se bude udělovat našim nemocným a seniorům svátost
pomazání nemocných – společně ve farním kostele.

*V květnu (16.5.) by se mělo konat požehnání opravené sochy J. Nepomuckého ve
Lhotě na mostě
* Kladně je hodnocena připomínka výročí úmrtí generála Jana Kratochvíla.
*Farní den bude 5. září 2015
*Pro velký zájem by se mohlo znovu na podzim konat duchovní cvičení,
jak pro muže tak i ženy v Rokoli – nejprve bude zajištěn termín.
*Návrh na novou akci: putování po kapličkách v okolí Č. Kostelce
*Návrh na znovu uctívání putovního obrazu Paládia – od Velikonoc
Aktivity na Boušíně
- probíhá příprava na noc kostelů – p. Dostál musí projednat přesný program
s Tomášem Matyskou, aby se shodné programy nepřekrývaly
- dle sdělení p. Dostála bude co nejdříve (pravděpodobně v dubnu 2015) uzavřen
hlavní most ve Slatině nad Úpou
Připomínky z „bedýnky“
P. Kubant přečetl celé znění připomínky od p. Kožnara.
*Byl zde uveden, návrh na objednávání alespoň několika výtisků novin a časopisů přímo
do kostela pro náhodné návštěvníky.
*Druhá připomínka ke zlepšení mše svaté v rámci folklórního festivalu (modlitba Otče
náš v latině a zpěv žalmů v provedení mužského sboru). Členové obou rad odsouhlasili, že
se žádné tiskoviny objednávat nebudou – farníci je odebírají přímo domů. Hudební
stránka mše sv. Folklorního festivalu je v kompetenci těch, kteří při mši sv. hrají a aktivně
se podílejí.
Další termín pastorační rady byl stanoven na úterý 9. června od 19 hodin.

Zapsala: Lenka Vlčková

Schválil: P. Petr Kubant

