
Zápis z     jednání pastorační rady dne 19. 10. 2017

Přítomni: P. Filip Janák, Oldřich Kada, Aleš Vostřez, Margita 
Pácaltová, Tomáš Kolátor, Radek Mičo, Eva Bičišťová
Nepřítomni:  Vojtěch Polák
Po společné modlitbě byla projednána tato témata:

 zhodnocení života ve farnosti za září a říjen – 
v uplynulých dvou měsících prožila naše farnost několik 
nevšedních akcí: 
posvícení  i pouť byly podle členů farní rady i ohlasů 
z řad farníků hodnoceny kladně, vzniklo pouze drobné 
nedorozumění ohledně pečení pouťových koláčků a to 
je pro nás na příště ponaučení, abychom ve farnosti 
navzájem mezi sebou zlepšili komunikaci,  
také farní odpoledne bylo všemi zúčastněnými kladně 
hodnoceno a i přes nepřízeň počasí se akce na farské 
zahradě opravdu vydařila, děkujeme všem, kteří 
nějakým způsobem pomohli s přípravou pohoštění nebo
se samotnou organizací celé akce,  
farní výlet se také líbil, počítá se s ním i pro příští rok, ale
pro změnu v měsíci květnu nebo červnu…

 organizace v měsíci listopadu a prosinci: 
- zůstávají pravidelné akce jako modlitby matek, mše sv. 
pro děti a následné setkání na faře,  vzdělávání ve víře 
pod vedením Aleše Vostřeze, četba Bible ve společenství
na faře



- 2. 11. – Památka zemřelých – pro modlitby za zemřelé 
bude v kostele připraven košík, do kterého mohou lidé 
vkládat lístky se jmény 
- 11. 11. –potravinová sbírka v Bille, od 8.00 do 
20.00hod., dobrovolníci vytvoří skupinky po 3 a budou 
se po 3 (4)hodinách střídat
- advent:  roráty – stejně jako v loňském roce budou 
v prosinci každý čtvrtek ráno od 6.30hod a sobotu od 
7.00hod
- 7. 12. – plánované adventní setkání starostů a ředitelů 
škol na faře, prosíme obětavé zbožné ženy o zajištění 
drobného pohoštění
- 18. - 22. 12. – plánovaná předvánoční návštěva otce 
Filipa s dětmi v Domově důchodců, prosíme všechny 
zdatné pekařky o pomoc při pečení perníčků (mají být 
součástí dárku pro obyvatele DD)
- v týdnu od 18. - 22. 12. – příprava stromků a betléma, 
předvánoční úklid kostela (příprava nového pozadí 
betléma)
- neděle 24.12. - Štědrý den – mše sv. ráno v 9.00hod, 
v Chodovicích v 16.00hod, v Jeřicích v 22.00hod a 
v Hořicích ve 24.00hod (stejně jako před rokem po 
„půlnoční“ zahřeje farní svařák)
- 27. 12. – při mši sv. v 9.00hod bude žehnání vína
- 30. 12. – výstup na Sněžku, sraz v 9.00hod v Peci 



- neděle 31. 12. – na Svátek Svaté rodiny budou manželé
při mši sv. v 9.00hod obnovovat manželské sliby, 
odpoledne v 16.00hod bude mše sv. na poděkování za 
uplynulý rok

 podněty z farnosti: členové PRF si přečetli názory a 
připomínky z řad farníků, společně je projednali a zde 
jsou uvedena vyjádření k některým z nich: 
1.slavení prvních pátků a prvních sobot v měsíci - 

členové PRF se dohodli, že každý první pátek v měsíci 
se po mši sv. bude konat společná adorace, každou 
první sobotu v měsíci budou v 8.00hod ráno litanie 
k Panně Marii a poté mše sv.

2.obraz Božího milosrdenství – členové PRF budou 
uvažovat o koupi nového obrazu Božího milosrdenství 
a o jeho novém vhodném umístění v prostoru kostela

3.osvětlení v kostele – stávající osvětlení není konečné, 
již se řeší nové celkové osvětlení interiéru kostela

- členové PRF nepovažují za nutné a ani za vhodné 
vyjadřovat se k dalším bodům tohoto podnětu, přesto 
děkujeme za projevený zájem o dění ve farnosti a 
upřímné vyjádření vlastního názoru

Další schůzka PRF je naplánovaná na 18. 1. 2018 od 
18.00hod.

Zapsala: Eva Bičišťová


