
Zápis z     jednání pastorační rady  dne 27. 3. 2022  
Přítomni: P. Filip Janák, Marie Rumlová, Helena Škubalová, Pavla Merčáková, Eva Bičišťová, 
Aleš Vostřez, Tomáš Kolátor, Pavel Blatný

Po krátkém čtení z Písma a úvodní modlitbě byla projednána tato 
témata:

farní kalendář na měsíc duben, květen a červen:  
- neděle 3.dubna – v případě příznivého počasí by konala 

procházka s křížovou cestou, bližší informace až při nedělní mši 
v den konání,

- sobota 9. dubna – úklid kostela před Velikonocemi,
- neděle 10. dubna = Květná neděle – 9:00 mše sv., průvod, 

svěcení ratolestí,
- 14. dubna – Zelený čtvrtek – 18:00 mše sv., obřad omývání 

nohou,
- 15. dubna – Velký pátek – 15:00 velkopáteční obřady, 20:00 

křížová cesta k Hlohové kapličce,
- 16. dubna – Bílá sobota – 21:00 vigilie, poté agapé v kostele pod 

kůrem (zajištěno pití, vítáno něco drobného sladkého či slaného 
na zub😊),

- neděle 17. dubna – Zmrtvýchvstání Páně – 18:00 mše sv.!!!
- neděle 24. dubna – 2. neděle velikonoční – udělování svátosti 

pomazání nemocných, 
- sobota 30. dubna – táborák na farské zahradě od 17:30, vlastní 

jídlo s sebou,
- sobota 7. května – úklid kostela sv. Gotharda od 9:00,
- neděle 8. května – 4. neděle velikonoční – 9:00 poutní mše sv. 

v kostele sv. Gotharda,
- neděle 5. června – Letnice – 9:00 mše sv.,  



                                - farní odpoledne – 14:00 modlitba v kostele, 
14:30 setkání na farní zahradě, zajištěno pití a opékání kýty, 
drobné občerstvení vítáno😊,

- pátek 10. června – NOC KOSTELŮ – předběžný návrh 
plánovaného programu:

I. kostel sv. Gotharda – 18:00 – 20:00 komentovaná prohlídka, 
krátké hudební vystoupení,

II. kostel Narození Panny Marie – 16:30 – 18:00 program pro děti, 
18:00 vystoupení dětí ze ZUŠ, 20 - 22h večerní program, 

- neděle 19. června – slavnost Těla a Krve Páně – 9:00 mše sv. 
v kostele sv. Gotharda + průvod k Obelisku,

Synoda 2021 – 2023  :
- hodnocení průběhu a závěrů z jednotlivých synodních skupinek,
provozní a organizační záležitosti naší farnosti:
- hledáme dobrovolníky-muže, kteří by se střídali při údržbě 

prostranství kolem kostela (zametání dláždění, chodníku a 
schodů před hlavním i bočním vchodem kostela) – jedná se o 
službu 1x týdně v neděli zhruba půl hodiny před mší sv.,

- otevřený kostel během dne – otvírací doba každý den od 9h do 
16h, vnitřní prostor kostela je chráněn alarmem!

Další setkání členů PRF se bude konat v neděli 22. května 2022. 

Povzbuzujeme všechny farníky, kteří mají nějaké nápady, návrhy, 
přání ale i výhrady týkající se     společného života naší farnosti a chtěli   
by je sdílet i s     námi, aby se nebáli a oslovili kohokoli z     členů naší   
pastorační rady. Budeme opravdu rádi za každou zpětnou vazbu. 
Vaše případné podněty nám, prosím, sdělte před konáním setkání.

Zapsala: Eva Bičišťová


