
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY dne 5. 10. 2017 
Č. j. 60/17 

 

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

Přítomni: P. Jiří Šlégr, MUDr. Jana Kupková, Ing. Miroslav Mejsnar, Jiří Holeček,  

Lenka Nováková, Ludmila Žalská, Mgr. Václava Benešová, Mgr. Kateřina Kuříková 

Omluveni: Ing. Aleš Nejedlý, Kristina Herková 

 

1. Zahájení společnou modlitbou a uvítáním přítomných. 

2. Schválení programu jednání. 

3. Pastorační plán farnosti: členům Pastorační rady byl představen pastorační plán farnosti na školní rok 

2017/18:  
- liturgické slavení ve farnosti 
- budování farnosti jako živého společenství 
- katecheze dětí a mládeže 
- diakonie ve farnosti a podpora zahraničních misií 
- účast farnosti na životě obce 
- evangelizační aktivity 
Všechny body pastoračního plánu byly podrobně vysvětleny a uvedeny konkrétní způsoby jejich 

naplňování. 
4. Plán akcí na školní rok 2017/18:  na základě předem připraveného návrhu byl vytvořen plán akcí farnosti 

na celý školní rok, byly dohodnuty mj. termíny schůzek ministrantů (v neděli po mši sv.), kající bohoslužby 

ve farnosti (17. 2.), pouti v Dolním Dvoře (1. 5.), společného opékání buřtů na farní zahradě (30. 4.).  

O všech plánovaných akcích budou farníci průběžně informováni – stejně jako doposud -  vždy v rozpisu na 

následující kalendářní měsíc a v ohláškách na nástěnkách i na webových stránkách. 
5. Diskuze podle návrhů a připomínek jednotlivých členů PRF:  

- dotaz K. Kuříkové na dostatečný počet textů Nedělní liturgie: P. Šlégr upozorní na tuto možnost 

v ohláškách, podle reakce farníků bude příp. navýšen počet odebíraných kusů.  

- návrhy Mgr. V. Benešové: nabídka cizojazyčných liturgických textů pro turisty: nebudeme tisknout, je 

dostatečná možnost ke stažení z internetu; vylepšení košíčků na sbírku – P. Šlégr zařizuje; partnerství 

s polským městem Kowary – způsob navázání kontaktů zůstává otevřený. 

- MUDr. Kupková: o Velikonocích by bylo vhodné připravit pro návštěvníky kostela vysvětlení obsahu 

velikonočních svátků a významu Božího hrobu, příp. modlitbu pro adoraci – bude zajištěno; 

- Lenka Nováková: organizace adorace na 1. pátek v měsíci – zajištěno; 

- dotaz Ing. Miroslava Mejsnara na odvodnění vrchlabského kostela během plánované rekonstrukce 

náměstí: P. Šlégr ubezpečil, že veškeré projekty a smlouvy byly pečlivě projednávány a schvalovány jak 

vikariátním technikem, tak na biskupství. 

- P. Šlégr: potřeba vytvořit nové vícejazyčné letáčky s informacemi o kostele sv. Vavřince, příp. pohledy 

– domluvíme se s infocentry na spolupráci. 

- P. Šlégr, Ing. Mejsnar: potřeba upravit prostor za lavicemi v kostele – nový stolek pod svícny, celkově 

posoudit funkčnost a stylovost nábytku vzadu v kostele. 

- Ing. Mejsnar: umístění nové zpovědní místnosti v kostele – vše je projednáno a projektováno tak, aby 

nebyla narušena celková estetika, důstojnost i funkčnost sakrálního prostoru. 

6. Termín příštího jednání – čtvrtek 7. 12. 2017 – toto setkání Pastorační rady bude spojeno s adventním 

poděkováním lidem zapojeným do služeb farnosti. 

 

Zapsala: Mgr. Kateřina Kuříková 

Schválil: P. Jiří Šlégr 
 


