
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY dne 7. 2. 2019 
Č. j. 11/19 

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, Ing. Aleš Nejedlý, Kristina Herková, Mgr. Václava Benešová 

1. Zahájení společnou modlitbou a uvítáním přítomných. 

2. Schválení programu jednání. 

3. Pozvání na Postní duchovní obnovu  

- P. Šlégr: pozval přítomné na Postní duchovní obnovu s P. Liborem Všetulou SDB, 22.  – 23. 3. 2019, fara 

Vrchlabí. Program: pátek 18:00 mše sv., poté příležitost ke sv. smíření; sobota: fara 09:00 zahájení, 1. 

přednáška, přestávka, 10:00 2. přednáška, přestávka, 11:30 adorace, příležitost ke sv. smíření, 12:15 mše 

svatá, 13:00 zakončení. Náš host je ředitelem Salesiánského mediálního centra a komunity salesiánů v Brně-

Žabovřeskách. Věnuje se (mimo jiné) mediální výchově a tomu, jak v dnešní moderní době předávat 

poselství evangelia.  

4. Příprava Velikonoc 

- Byl připomenut dříve dohodnutý termín přípravného setkání na středu 10. 4. po mši svaté (asi od 18:30) 

ve farní místnosti. Všichni jsou zváni, aby se zajištění důstojného průběhu obřadů včas domluvilo. J. 

Holeček vyrobí železný rám – stojan na zapálení ohně na velikonoční vigilii. P. Šlégr zkusí domluvit 

zhasnutí světel na náměstí před kostelem během obřadů na Bílou sobotu. 

5. Sederová večeře 

- Je nabídka, že bychom mohli pro přihlášené zájemce ve farní místnosti na faře ve Vrchlabí uspořádat večer 

na Zelený čtvrtek po mši svaté dne 18. 4. sederovou večeři. Je to dobrá připomínka židovské tradice 

v souvislosti s blížícími se Velikonocemi. Večeře trvá asi hodinu, zájemci se mají přihlásit nejpozději dva 

týdny předem – tedy do 4. 4. Bude připomenuto v ohláškách.  

6. Příprava farního dne: 

- Podle plánu akcí na letošní rok se farní den uskuteční v neděli 9. června, společně se Slavností Seslání 

Ducha Svatého. V tento den v okolních kostelech nebudou obvyklé mše svaté, aby mohli všichni přijít. 

Bude nabídnut odvoz pro ty, kdo by potřebovali. Farní den bude spojen s prvním sv. přijímání dětí.  

- Program dne: 9:00 mše svatá v kostele sv. Vavřince, na farním dvoře: 11:00 – 12:00 beseda s hosty – sestry 

cyrilometodějky, kromě jiného budou hovořit na téma přímluvná modlitba; průběžný program pro děti, hry, 

soutěže apod. zkusí domluvit M. Mejsnar; 12:00-12:15 hudba – zkusí domluvit P. Šlégr, který zároveň 

pozval všechny starosty a zkusí dojednat účast dětí ze ZŠ v Dolní Branné, místních dětí či skautů na 

přípravě scénky či krátkého vystoupení. 12:15 oběd na farním dvoře: občerstvení zajistí farníci vlastními 

silami formou opékání na grilu venku během akce na farním dvoře. Buchty, koláče či další drobné pohoštění 

– farníci budou včas vyzváni, aby mohli sami donést a připravit. Stolky a lavičky – zkusí domluvit M. 

Mejsnar, stany – domluví A. Nejedlý a J. Holeček. Ozvučení – použije se farní. 13:00 slovo hosta (starosty), 

divadlo (scénka) v provedení dětí či mládeže, 14:00 slosování tomboly – plánuje se 20 cen, celkem 100 losů 

(podle počtu lidí), každý příchozí dostane los zdarma, 15:00 kvíz, možnost jít na přímluvnou modlitbu, 

projížďka na koni pro děti. Společné posezení může pokračovat podle zájmu celé odpoledne. Přípravné 

setkání farního dne bude ve čtvrtek 25. 4. po mši svaté na faře.     

7. Plánované akce (do příštího jednání PRF): 

- ÚNOR: neděle 10. 2. – společné udílení svátosti nemocných při všech bohoslužbách 

- BŘEZEN: křížové cesty, pátek 22. 3., sobota 23. 3. – Postní duchovní obnova (P. Všetula SDB) 

- DUBEN: Velký pátek 19. 4. od 16:15 – ekumenická křížová cesta městem, Bílá sobota: 20:00 obřady 

v kostele sv. Vavřince. Neděle 28. 4. – poutní mše svatá v kostele sv. Jiří, Dolní Branná, úterý 30. 4. – 

"Dobrodějnické" opékání na farní zahradě. 

- KVĚTEN: středa 1. 5. v 10:00 – pouť Dolní Dvůr – spojeno s pěší poutí z Vrchlabí, sobota 4. 5. – 16. 

Motorkářské požehnání.  

8. Diskuze podle návrhů a připomínek jednotlivých členů PRF  
- V. Benešová: Nocování dětí na faře (25. 5.) – loni se osvědčila přítomnost 1 či 2 rodičů. Zjistit, kolik a 

jakých společenství ve farnosti je - bude oznámeno v ohláškách. Farní webové stránky? Snaha je asi do půl 

roku web připravit.  

9. Termín příštího jednání: čtvrtek 16. 5. 2019     
 

Zapsala: Lenka Nováková 

Schválil: P. Jiří Šlégr 


