
Zápis z     jednání pastorační rady  dne 22.5. 2022  

Přítomni: P. Filip Janák, Marie Rumlová, Helena Škubalová, Pavla 
Merčáková, Eva Bičišťová, Aleš Vostřez, Tomáš Kolátor, Pavel Blatný

Po krátké tiché modlitbě a společné modlitbě nešpor v kostele byla 
pod pergolou projednána tato témata:

farní odpoledne  
-  neděle 5. června na Slavnost Seslání Ducha svatého
- program: 

14:00 adorace v kostele
14:30 setkání na farní zahradě – opékání kýty, pití zajištěno, 
drobné sladké i slané občerstvení vítáno! 😊

Noc kostelů  
- pátek 10. června 
- program:

I. kostel sv. Gotharda 
17:30 vystoupení dětí ze ZUŠ 
od 18:30 komentovaná prohlídka pod vedením manželů 
Tomíčkových
do 20h - otevřený kostel k prohlídce

II. kostel Narození Panny Marie
16:00 – 17:30 program pro malé i starší děti (stanoviště, 
dílničky)
17:30 vystoupení dětí ze ZUŠ
18:30 – 19:15 ukázka varhan (vede Filip Šťovíček)
19:30 – 20:00 „Historky ze života hořického křesťana vesele i 
vážně“ (k zamyšlení povede Aleš Vostřez)



20:00 - 24:00 společné čtení Lukášova evangelia, četba bude 
prokládána krátkými hudebními vstupy (v neděli 29.5. bude 
v     kostele k     dispozici tabulka, kam se budou zájemci o čtení   
zapisovat, zároveň hned obdrží i vybraný nakopírovaný text 
čtení i s přibližným časem četby)

Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo)  
- v neděli 19.6. mše sv. v kostele Sv. Gotharda s průvodem k 

Obelisku

podněty ze stran farníků:
- pozvání novokněze do naší farnosti, udělení novokněžského 

požehnání - bude možná o prázdninách
- průvan v kostele v důsledku otevřeného okénka u zadních dveří

(hlavní vchod) – zajistí kostelník při otvírání dveří před nedělní 
mší sv.

- využití pingpongového stolu uloženého na faře a jeho umístění 
v původní kanceláři fary (v přízemí vlevo)

- adaptovat místnost pro scházení farníků v prostoru současné 
místnosti určené pro výuku náboženství a místnost pro děti 
vytvořit z volné místnosti vedle kanceláře (přání vzešlo ze 
synodních setkání) – potřeba vyklizení místností, zednických 
úprav, komplikovaná otázka topení (zatím dočasné řešení – 
topení akumulačními kamny)

Příští setkání členů PRF se bude konat v neděli 28. 8. 2022. 

Zapsala: Eva Bičišťová


