Zasedání PRF 8. 1. 2019
Přítomní:
P. Prokop Tobek, Čeněk Strašík, Anna Kovářová, Jitka Vitvarová, Marie Stříbrná,
Jan Janoušek, Pavel Forbelský, Martin Jodas
1. Zhodnocení akcí advent a vánoce 2018:
a/ Královský bál - velká účast, výnos 95 000,-Kč, Hospic Hořice
b/ duchovní obnova - účastníci hodnotili výborně
c/ roráty – zájem nejen z řad věřících, přednesen požadavek, aby byly i v
předvánočním týdnu
d/ předvánoční sv. zpověď – termín zvolen výborně, je třeba upravit zpovědní kapli
(dveře), nevhodné chování některých čekajících
e/ žehnání Betlémského světla – zachovat
f/ Živý Betlém – akce byla výborně připravena, velký zájem rodičů a hostů,
je třeba dořešit občerstvení v kostele
g/ obnova manželských slibů – zachovat
h/ vánoční bohoslužby, výzdoba a příprava kostelů výborné, časy bohoslužeb
vyhovují.
! Je třeba oslovit jiné lidi, aby pomohli s přípravou – způsob oslovení: osobně kněz,
někdo z PRF, při ohláškách je to nedstačující
ch/ Tříkrálová sbírka – málo skupinek, oslovené školy neměly zájem na spolupráci
koncert v Porotním sále zámku byl hodnocen výborně
i/ úklid vánoční výzdoby 2. 2. 2019
2. Svátost pomazání nemocných v neděli 10. 2. 2019
3. Karneval – akci domluvit s katechetkou M. Stříbrnou
4. Doba postní
a/ Popeleční středa 6. 3. 2019, mše sv. s udílením popelce v 18 hod., popelec pouze
ve středu
b/ Křížové cesty – pátek, neděle přede mší sv. 17.30 - ROZPIS
c/ 24 hodin pro Pána – pátek 29. 3. mše sv. s adorací – sobota 18 hod. mše sv.
zakončení - pozvánku při ohláškách a organizaci akce - Martin Jodas
d/ Postní obnova – sobota 6. 4. nebo 13. 4., oslovit kněze J. Janoušek, M. Stříbrná
e/ Předvelikonoční sv. zpověď – pátek před Květnou nedělí 12. 4., sv. Ignác
začátek 16.30
5.
Velikonoce
a/ Rozpis bohoslužeb – obvyklé termíny, připraví J. Janoušek
KVĚTNÁ NEDĚLE: 9 hod. průvod od sv. Ignáce , mše sv. u sv. Jakuba
křížová cesta věřících – místo a organizace akce J. Vitvarová
18 hod. sv. Ignác

ZELENÝ ČTVRTEK: 18 hod. sv. Jakub, mytí nohou zajistí P. Forbelský
VELKÝ PÁTEK: 9 hod. Křížová cesta u sv. Jakuba
15 hod. Velkopáteční obřady (pašije dole)
BÍLÁ SOBOTA: 20 hod., u děkanství
NEDĚLE VELIKONOČNÍ: obvyklý pořad bohoslužeb
PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ: jedna mše sv. (určí kněz)
b/ Rozpis adorací:
ZELENÝ ČTVRTEK: Getsemanská zahrada – oltář Božského Srdce Páně,
hned po mši sv. s účastí kněze (1. pátek), pak rozpisu
VELKÝ PÁTEK – adorace u B. hrobu po Velkopátečních obřadech, dle rozpisu
BÍLÁ SOBOTA: Boží hrob – 8 hod. Modlitba ranních chval, adorace rozpisu
do 17 hod.
! Oslovit více zájemců o adoraci
6.
Předání kostela sv. Petra a Pavla v Nemyčevsi – nabídnout obci, PRF
souhlasí
Návrhy, náměty, hodnocení.
Změna při čtení ohlášek: nejen kněz, ale ti, kteří připravují ohlašovanou akci, popř.
po dohodě i další akce.
Hodnocení Kurzů Alfa: výborné, noví zájemci
Příprava na biřmování: začátek po Velikonocích, zájemci od 14 let, biřmování příští
rok
Žehnání domů: zvážit návrh, informovat farnost, příští Vánoce
Volby do PRF: připravit – volební komise, návrhy věřících, volba – 6 členů, oslovit
zástupce za farnost Vysoké Veselí
Akce: 25. 1. představení dětí k prvnímu sv. přijímání
18.5. farní brigáda
24.5. Noc kostelů – návrh Robousy mše sv., adorace sv. Jakub
16. 6. První sv. přijímání
Zapsala: M Stříbrná

