Zápis z jednání pastorační a ekonomické rady
dne 9. 6. 2015
Přítomni
: P. Mgr. Petr Kubant – farář, Ondřej Kunc – kaplan, Ing. Mgr. Miroslav Wajsar,
Mgr. Otakar Regner, Jiří Regner, Mgr. Vojtěch Kábrt, Marcel Dostál, Tomáš Matyska,
Veronika Kuldová, Mgr. Věra Hošková, Karolína Kosařová, Lenka Vlčková
Omluveni
: Ing. Petr Svoboda, Martin Kuchinka
V úvodu p. farář zhodnotil průběh akce Noc kostelů. Poděkoval všem organizátorům za
vzornou práci a přečetl připomínku z bedýnky (viz níže). Dle informací Jiřího Regnera byl
velký zájem o prohlídku místní věže – padl návrh, že příště budou předávány vstupenky
s časem prohlídky (čas je nutné dodržovat). Veronika Kuldová chválila pěknou akci pro
nejmenší děti v kostele Církve husitské v Č. Kostelci při Noci kostelů – možnost
inspirace.
Projednáno
:
 udělování svátosti biřmování 14. června od 15 hodin, udělovat bude biskup Josef
Kajnek
 p. farář požádal o pomoc při zajištění občerstvení na biřmování – donést v sobotu
večer nebo v neděli ráno mezi 8. a 9. hodinou
 svěcení kaplana O. Kunce se bude konat v sobotu 27. 6. v Hradci Králové
v katedrále sv. Ducha od 9,30 hod.
 primiční mše svatá kaplana Ondřeje Kunce v Polné u Jihlavy se bude konat
v neděli 28. 6. od 14 hodin  zajištěn autobus.
 primiční mše svatá v Červeném Kostelci se uskuteční 4. 7. od 14 hodin – sbírka na
náklady spojené s touto mši svatou se bude konat v neděli 21. 6. (obě farnosti
věnují novoknězi ornát – dle vlastního výběru), se stavbou stanů pomohou skauti
 velice kladný ohlas měla akce Svatojakubský pohár 7.6. – někdy zopakujeme.
 Lenka Vlčková předložila k diskusi návrh na májové pobožnosti s básničkami či
hudebním doprovodem např. Benjamínek. V květnu se konaly májové pobožnosti
v kapličce ve Lhotě s básničkami či hudebním doprovodem.
 pozitivně byla hodnocena modlitba matek – záměr návod na tuto modlitbu
(zopakovat 2x do roka) nebo zorganizovat také modlitbu otců (zjistit podrobnější
informace z farnosti M. Svatoňovice, kde tato modlitba je organizována)
 byla navržena 1x za měsíc možnost konat v neděli rytmické mše svaté – zapojení
mládeže
 Karolína Kosařová bude zodpovídat za rozdělování obětních darů dětem do
obětního průvodu, hlavně při nedělních mších svatých, aby se děti vystřídaly.
 bylo navrženo konkrétně jmenovat členy této pastorační rady, kteří budou mít na
starost jednotlivé skupiny farníků generace, se kterými by pak byli úzce ve spojení.



Pastorační aktivity ve farnosti
farní den bude 6. září 2015 – uskuteční se prohlídka kostela s výkladem +
promítání fotografií p. Oldřicha Nermutě + občerstvení (opékání párků)





nová akce putování po kapličkách v okolí Č. Kostelce se bude konat v neděli 30.
srpna zodpovídá: Kábrt Vojtěch a Vlčková Lenka
pro velký zájem by se mohlo znovu na podzim konat duchovní cvičení, jak pro
muže tak i ženy v Rokoli – projednán termín
bylo navrženo uskutečnit výlet do Polné (s prohlídkou, kterou by provedl pan
kaplan) + návštěva Čihošti – termín bude na další radě projednán

Aktivity na Boušíně
 zhodnocení zdařilé akce Noc kostelů – poděkování
 je uzavřen hlavní most ve Slatině nad Úpou

Připomínky z „bedýnky“
P. Kubant přečetl celé znění připomínky od p. Matysky Františka. Byla zde uvedena
kritika na používání mávátek „děkujeme“ v místním kostele.
Následovala diskuse pastorační rady na tuto připomínku. Dle vyjádření většiny členů tato
mávátka nevadí, mládež je hodnotí velice pozitivně, je to pro ně povzbuzení.
Další termín pastorační rady byl stanoven na úterý 
1. září od 19 hodin.

Zapsala: Lenka Vlčková

Schválil: P. Petr Kubant

