
 

22. setkání pastorační rady – 9.1.2018 
 
Přítomní: P. Josef Pecinovský, Jakub Šerých, Pavel Šlegl, Ivan Bažant, Milada Vernerová, Ivan 
Vykypěl, Robert Műller, František Holík, 
         
Omluveni: Daniel Feranc, 
 
Program jednání: 
 
1. Pastorační aktuality  
  

 Čtvrtek 18.1. 18,00 ekumenická bohoslužba v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů – 
občerstvení připraví Pavel a Ivan V. 

 3-králový koncert vynesl 6 640 Kč 
 Čt 11/1 – bude v našem kostele „saleziánská mše sv.“ v 19,30 a setkání na faře  
 Farní ples v so. 20.1.   organizuje Milada, místnost a hudba zajištěna, přijímají se ceny do 

tomboly (bude v ohláškách), půlnoční požehnání  - Otec Jiří ze Lhotky 
 Zatím pouze 1 zájemce o biřmování 
 V so. 10.3. – 10,00 – 16,00– sekání ministrantů (P. Benedikt Hudema, sportovní program ve 

škole K dolům, oběd – vyhlášený řízek se salátem) 
 Pá 9/2 – přípravná katecheze a svátost smíření (17,00 -18,00) pro přijetí svátosti pomazání 

nemocných následujícího dne  v so 10/2 v 8,00 
 Popeleční středa 14.2. – od 17,00 zpověď, 18,00 mše sv. 
 So 3.3 proběhne postní duchovní obnova 
 P by měl o 19.3. svátek sv. Josefa – mše sv. v 18,00 
 P Leoš Ryška navštíví naši farnost v průběhu letošního jara 
 Pá 25/5 proběhne i v naší farnosti Noc kostelů – program bude upřesněn na příští pastorační 

radě 
 Během postní doby uspořádají Křížové cesty  v parku u kostela „úterníci“, v kostele Ivan V. 

( a Lukáš a Magdaléna Porcalovi ?). Venkovní Křížovou cestu pro děti připraví otec Josef 
 
 
2. Další probíraná témata 

 
 Pan Kroužil, který perspektivně bude vykonávat službu kostelníka je zatím stále ještě vázán 

pracovními povinnostmi 
 Naskýtá se možnost obnovené poutní cesty z Březnice na Sv, Horu – projednáme s Lukášem 

Porcalem 
 8/9 by měl přijmout jáhenské svěcení Ondra Kapasný z naší farnosti 
 Modlitby za provedení obnovy kapličky sv.Bartoloměje v Hodkovičkách  přinášejí první plody  

- v Pá 12.1. bude učiněn 1. krok k její opravě – obhlídka a ocenění zástupcem magistrátu. 
Máme naději, že obnova kapličky bude uskutečněna již letos. Pravidelné modlitby na tento 
úmysl – nešpory - probíhají nadále každou 2. neděli v 19,00. 

 Byla podrobně diskutována úprava hrobu P.Valenty na základě výtvarných návrhů 
předložených Pavlem Šleglem. Ani po dlouhé diskuzi nedošlo k jednoznačnému závěru 
(výběru z předložených návrhů). 

 
 
 

 Příští 23. setkání PR 20.3.2018 v 19,30 hod 
 

 
Podněty a komentáře členů PR zasílat vždy nejpozději týden před setkáním PR, aby se 

bylo možno do setkání na ně připravit.  
 


