
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY dne 2. 2. 2017 
Č. j. 10/17 

Římskokatolická farnost - děkanství Vrchlabí, Nám. Míru 287, 543 01 Vrchlabí 1  

Přítomni: P. Jiří Šlégr, MUDr. Jana Kupková, Tomáš Kyrián, Ivana Marečková, Zuzana Ramachová, Ing. Eva 

Nejedlá, Kateřina Kuříková 

Omluveni: Jaromír Rychtr, Eva Hanušová, Petr Erlebach 

Neomluvena: Štěpánka Jebavá 

1. Zahájení společnou modlitbou a uvítáním přítomných. 

2. Schválení programu jednání. 

3. Hodnocení pastoračních aktivit za období od posledního setkání Pastorační rady: Kateřina Kuříková 

stručně zhodnotila dění ve farnosti během posledních dvou měsíců (snídaně na faře, mše svaté pro děti, 

nedělní pohádky před obědem, adventní duchovní obnova, tříkrálové setkání v Dolní Branné i na faře ve 

Vrchlabí, Společenství zlatého věku). S obzvlášť pozitivní odezvou se setkala hlavně adventní sbírka 

trvanlivých potravin pro chudé. P. Šlégr znovu vyřizoval poděkování od sester Matky Terezy, které 

potraviny rozdají potřebným. 
1. Pastorační aktivity na následující období: budou pokračovat pravidelné mše svaté pro děti (ve Vrchlabí 

i ve Špindlerově Mlýně), pohádky před obědem, adorace 1. pátek v měsíci i Společenství zlatého věku. Pro 

dobu postní bylo domluveno, že se páteční mše svaté s pobožnostmi křížových cest přesunou již do kostela 

(s výjimkou pátků 3. 3. a 31. 3. – to budou v kapli). Z dalších plánovaných akcí: postní duchovní obnova 

(31. 3. – 2. 4.), Motorkářské požehnání (6. 5.), Noc kostelů (9. 6.), v případě zájmu pouť na Velehrad (4. - 5. 7.) 

Paní Marečková vyzvala k hledání dalších ochotných spolupracovníků pro Noc kostelů. V nejbližším 

období budou upřesněny termíny bohoslužeb a akcí v Dolním Dvoře a v Kunčicích. Od Velikonoc budou 

sobotní večerní mše svaté opět v Dolní Branné (kromě  neděle 30. 4. – poutní mše svatá v Dolní Branné). 

Kateřina Kuříková představila  iniciativu „Modlitby matek“. P. Šlégr seznámil přítomné se současnou 

situací varhaníků ve Vrchlabí a možnostmi hudebního doprovodu při bohoslužbách. Projednával se též 

návrh paní Hanušové na lidové misie a kurzy Alfa ve farnosti: vzhledem k místní situaci není v současné 

době vhodné. 

2. Příprava ke svátostem: 11. 2. budou mít možnost vážně nemocní a staří lidé možnost přijmout při mši 

svaté v kapli na faře svátost nemocných (jinak kdykoliv po domluvě s knězem). O Velikonocích budou 

pokřtěni dva dospělí katechumeni a jeden dospělý přistoupí k 1. svatému přijímání. Příprava dospělých na 

křest a iniciační svátosti probíhá vždy v pátek od 16:30 ve farní místnosti a je veřejně přístupná všem 

zájemcům o prohloubení znalostí katechismu. Slavnost 1. svatého přijímání dětí je plánována na 18. 6. 

(4 děti). Stále trvá nabídka ke společné přípravě na svátost manželství a k přípravě rodičů majících zájem  

o křest dítěte. 

3. Příprava na Velikonoce: V souvislosti s plánováním ekumenické křížové cesty na Velký pátek navrhla 

paní MUDr. Kupková, aby byla s ohledem na seniory a nemocné předem oznámena délka a náročnost celé 

trasy. Podrobnější informace týkající se velikonočních obřadů budou v ohláškách. 

4. Termín příštího jednání: V květnu proběhnou v naší farnosti volby do Pastorační rady. S jejich přesným 

termínem, průběhem i výsledky budou farníci aktuálně seznamováni. 
 

 

Zapsala: Kateřina Kuříková 

Schválil: P. Jiří Šlégr 
 


