
Římskokatolická farnost - děkanství Vrchlabí, Náměstí míru 287, 543 01 
Zápis ze společného jednání Pastorační a Ekonomické rady dne 11. 6. 2015 
Č. j. 35/15 
Přítomni:  P. Jiří Šlégr, MUDr. Jana Kupková, Ivana Marečková, Olga Kotrbáčková, Renata Kuříková, 
Tomáš Kyrián, Ing. Eva Nejedlá, JUDr. Jiří Jebavý, Eva Hanušová,  Jaromír Rychtr, Mgr. Věnceslav Lukáš, 
Petr Erlebach, Štěpánka Jebavá 
Poznámka: na stávajícím seznamu členů Pastorační rady byl dosud pan Pavel Havlík. Podle informací paní 
Kotrbáčkové však již členem delší dobu není. Seznam byl tedy v tomto smyslu aktualizován.  
Host: BcA. Radek Hanuš, DiS.  
 

1. Zahájení společnou modlitbou, vzpomínka též na všechny kněze, kteří zde působili. 
2. Vzájemné představení všech členů Pastorační a Ekonomické farní rady, přítomní se podepsali 

na prezenční listinu, byly aktualizovány kontakty. 
3. JUDr. Jiří Jebavý: žádal vysvětlení ohledně výměny kněží ve farnosti Vrchlabí. Připomněl, že 

ThDr. Zbigniew Żurawski byl odvolán uprostřed rozdělané práce v době, kdy farnost dobře spravoval.  
P. Šlégr: 1) do které farnosti bude P. Šlégr poslán, rozhodl sám biskup; 2) jednání mezi biskupem 
a kněžími ohledně obsazování farností jsou důvěrná a kněží jsou vázáni mlčenlivostí až do doby, než 
přijde knězi dekret a zpráva je biskupstvím zveřejněna; 3) 11. 5. 2015 biskupství dekretem oznámilo, že 
s účinností od 1. 6. 2015 je P. Šlégr ustanoven děkanem ŘKF - děkanství Vrchlabí, 4) od 11. 5. 2015 
mohla být veřejnost o tomto informována; předávání farnosti bylo určeno na 4. 6. 2015.   

4. Štěpánka Jebavá: Pastorační farní rada poslala ohledně výměny kněží ve farnosti dopis na biskupství 
a dosud neobdržela odpověď.  

5. JUDr. Jiří Jebavý: středisko Eljon o.p.s. na faře ve Špindlerově Mlýně pro místní farnost a farníky 
nepřináší žádný užitek, farnost i finančně zatěžuje, zda by proto nebylo lepší faru prodat nebo 
pronajmout jako pension. P. Šlégr: má opačnou zkušenost, Eljon farnost finančně nijak nezatěžuje, ba 
naopak. O faru se staral od roku 1997 a přínos střediska Eljon vidí jak pro místní, tak i pro lidi z ČR 
a zahraničí.  

6. Tomáš Kyrián: P. ThDr. Zbigniew Żurawski může i v nové farnosti, kam byl biskupem poslán, využít 
své schopnosti a dary.  

7. Naplánování a příprava důležitých pastoračních aktivit  na nastávající měsíce: 
1. 28. 6. 2015, 9:00 - první svaté přijímání  3 dětí ve Vrchlabí - připravovala Ivana Marečková. 
2. 28. 6. 2015, 11:00 - poutní mše sv. ve Špindlerově Mlýn ě za doprovodu vrchlabského chrámového 

sboru, pak jsou všichni zváni na faru (Eljon) jako tradičně na občerstvení - zajišťuje Petr Erlebach 
3. 12. 7. 2015 - na památku 5. výročí úmrtí P. Stanislava Skalského: 18:00 modlitební setkání 

na u hrobu P. Stanislava, 19:00 koncert v klášterním kostele sv. Augustina.  
4. 25. 7. 2015, Dolní Lánov - 16:00 poutní mše svatá na svátek sv. Jakuba, 18:00 koncert. 
5. 9. 8. 2015, 9:00, Vrchlabí - pouť na svátek sv. Vavřince.  
6. Petr Erlebach: návrh na farní den ve Vrchlabí u příležitosti svatovavřinecké pouti - neodsouhlaseno, 

dohodne se třeba na příští rok.  
7. 28. 8. 2015, sv. Augustin - mohla by být pouť v klášteře - zkusit pozvat bratry Augustiniány 

od sv. Tomáše v Praze, ještě bude potvrzeno. 
8. 15. 8. 2015, slavnost Nanebevzetí Panny Marie - přinést k posvěcení bylinky, květiny  

8. Ivana Marečková: kladné ohlasy na Noc kostelů, přišlo hodně spokojených návštěvníků. 
9. Ivana Marečková: učila náboženství 16 dětí, 3 z nich přijmou 1. sv. přijímání 28. 6. ve Vrchlabí. Příští 

rok již učit nemůže. 
10. P. Šlégr: už během prázdnin ohlašovat výuku náboženství. 
11. Olga Kotrbáčková: od 1. 7. 2015 již nebude pastorační asistentkou a tedy ani členkou Pastorační rady.  
12. BcA. Radek Hanuš, DiS.: otevřít kostel sv. Vavřince v létě (po vzoru klášterního kostela - brigádně zde 

provázejí a hlídají studenti z gymnázia, funguje to výborně, návštěvnost kolem 10.000 lidí, vydělají si 
na sebe z dobrovolného daru návštěvníků do kasičky v kostele a ještě zbude) - odsouhlaseno. 

13. Příští setkání Pastorační rady bude nejspíše 3. 9. 2015. 
 
Zapsal: Olga Kotrbáčková 
Doplnil a schválil: P. Jiří Šlégr   


