
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY dne 6. 10. 2016 
Č. j. 76/16 

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

Přítomni: P. Jiří Šlégr, MUDr. Jana Kupková, Tomáš Kyrián, Jaromír Rychtr, Ivana Marečková, Zuzana 

Ramachová, Kateřina Kuříková 

Omluvena: Eva Hanušová, Ing. Eva Nejedlá, Petr Erlebach, Štěpánka Jebavá 

1. Zahájení společnou modlitbou a uvítáním přítomných. 

2. Schválení programu jednání. 

3. Hodnocení pastoračních aktivit za období od posledního setkání Pastorační rady: Členové pastorační rady 

byli uvítáni v nově otevřené farní místnosti a seznámeni s jejím budoucím využitím. V uplynulém období se 

podařilo zaučit nové kostelníky pro vrchlabský kostel, v této službě se nyní střídá 6 skupin obětavých 

dobrovolníků. Přehled proběhlých pastoračních aktivit: putovní Ikona Božího milosrdenství, mše svaté pro 

děti a stavba Brány milosrdenství, Noc kostelů (Vrchlabí, Dolní Lánov, Špindlerův Mlýn), varhanní festival 

v Dolním Dvoře, beseda o Sýrii, farní pouť do Bozkova u Semil, Večer se svatou Matkou Terezou, poutní 

mše svaté (Šp. Mlýn, Dolní Lánov, Sněžka, Vrchlabí). Kostel sv. Vavřince byl o prázdninách otevřený pro 

veřejnost, v říjnu se otevírá vždy v neděli odpoledne. Pan Rychtr v této souvislosti připomněl nutnost 

dostatečného množství prospektů o vrchlabském kostele, P. Šlégr odpověděl, že v plánu je aktualizace a 

upravená podoba těchto prospektů. 
4. Pastorační aktivity na následující období, organizace farního dne: Členové PR byli seznámeni 

s organizací farního dne a s dalšími plánovanými akcemi, ke kterým patří setkání farníků z Dolní Branné, 

ekumenická pobožnost na hřbitově o Památce věrných zemřelých, žehnání pracovišti a pracovníkům 

Hospice, adventní duchovní obnova, putování Jezulátka po rodinách, vánoční koncerty a další. P. Šlégr 

navrhl sbírání vzpomínek na P. Stanislava Skalského, který bude mít 90. výročí narození. Přiblížena byla 

také nabídka Manželských večerů. Všichni přítomní podpořili P. Šlégra ve způsobu pastorace v Dolní 

Branné související s pořadem bohoslužeb v celé farnosti. V době adventní se bude opakovat loňský pořad 

nedělních bohoslužeb (Vrchlabí 7:00, Dolní Lánov 9:00, Šp. Mlýn 11:00). V souvislosti se zapojováním 

akolytů ve farnosti byli členové PR vybídnuti k předávání kontaktů o nemocných farnících, kteří by uvítali 

návštěvu akolytů. Se souhlasem všech byl přijat návrh P. Šlégra na realizaci zpovědní místnosti ve 

vrchlabském kostele. V rámci končícího Roku milosrdenství se plánuje vytvoření přehledu Svatých bran, 

které navštívili farníci.  

5. Příprava na svátosti dětí a dospělých: Od října probíhá ve farnosti výuka náboženství, ve třech skupinách 

je přihlášeno 23 dětí. Na přípravu k 1. svatému přijímání je přihlášeno 5 dětí. Začala také pravidelná 

příprava dospělých na křest a iniciační svátosti (ještě je možnost nabídnout ji dalším zájemcům). Plánuje se 

společná příprava na sv. manželství a příprava rodičů majících zájem o křest dítěte. 

6. Pořad bohoslužeb o Vánocích: P. Šlégr se snaží zajistit během vánočních svátků obvyklý pořad 

bohoslužeb, ke kterému neměl nikdo z přítomných připomínky. 

7. Klíče od farních objektů: Průběžně bude zjišťován a podle aktuální potřeby upraven seznam lidí, kteří mají 

k dispozici klíče od farních objektů. 

8. Termín příštího jednání – čtvrtek 8. 12. Toto zasedání PR bude spojeno s poděkováním všem, kdo v naší 

farnosti jakýmkoli způsobem slouží. 

 
 

 

Zapsala: Kateřina Kuříková 

Schválil: P. Jiří Šlégr 
 


