
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY dne 8. 12. 2016 
Č. j. 91/16 

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

Přítomni: P. Jiří Šlégr, MUDr. Jana Kupková, Ing. Eva Nejedlá Jaromír Rychtr,  

Kateřina Kuříková 

Omluvena: Eva Hanušová, Petr Erlebach, Tomáš Kyrián, Ivana Marečková, 

Zuzana Ramachová 

Nepřítomna: Štěpánka Jebavá 

 

1. Zahájení poděkováním všem pomocníkům a „služebníkům“ ve farnosti: Toto zasedání 

PR bylo spojeno s poděkováním všem, kdo v naší farnosti jakýmkoli způsobem slouží. 

Nejméně 90 ochotných dobrovolníků je v naší farnosti zapojeno do nejrůznějších služeb – 

úklid kostela, starost o květinovou výzdobu, kostelníci a akolyté. Ze všech pozvaných jich 

na mši svatou a malé pohoštění přišla přibližně třetina. P. Jiří Šlégr každému za jeho službu 

osobně poděkoval a předal malý dárek. 

2. Schválení programu jednání. 

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

Nejdůležitější událostí uplynulého období byl jistě farní den spojený s návštěvou otce 

biskupa Mons. Josef Kajneka a udílením svátosti biřmování. K dalším proběhlým aktivitám 

patří poutní mše svatá v kapli sv. Františka u Erlebachovy boudy, koncert skupiny Oboroh, 

přednáška Ing. Evy Outratové o tréninku paměti, ekumenická pobožnost na hřbitově 

o Památce věrných zemřelých, žehnání pracovišti a pracovníkům Hospice, putování 

Jezulátka po rodinách, adventní snídaně na faře, mše svaté pro děti i nedělní pohádky před 

obědem. 

4. Pozvání na adventní duchovní obnovu ve farnosti: Členové pastorační rady byli 

seznámeni s průběhem plánované duchovní obnovy 16. -18. 12. ve Vrchlabí a s nabídkou 

příležitostí ke svátosti smíření. 

5. Pořad bohoslužeb o Vánocích: Všichni přítomní si prohlédli rozpis bohoslužeb a akcí 

během doby vánoční a vyjádřili svůj souhlas. 

6. Zpracování nashromážděných materiálů o P. Stanislavu Skalském: Materiály, které 

během poslední doby donesli farníci, příbuzní i přátelé P. Stanislava Skalského na faru, 

budou dále s pomocí ochotných dobrovolníků zpracovávány. I nadále se bude ve 

shromažďování materiálů pokračovat.  

7. Termín příštího jednání – čtvrtek 2. 2. 2017.  

 

Zapsala: Kateřina Kuříková 

Schválil: P. Jiří Šlégr 
 


