
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY dne 20. 9. 2018 
Č. j. 49/18 
Římskokatolická farnost - děkanství Vrchlabí, Nám. Míru 287, 543 01 Vrchlabí 1  
 
Přítomni: P. Jiří Šlégr, MUDr. Jana Kupková, Lenka Nováková, Ing. Aleš Nejedlý, Kristina Herková,  
      Ludmila Žalská 
Omluveni: Mgr. Václava Benešová, Ing. Miroslav Mejsnar, Jiří Holeček 
 
1. Zahájení společnou modlitbou a uvítáním přítomných. 

 
2. Schválení programu jednání. 

 
3. Pastorační plán farnosti: P. Šlégr obdobně jako v loňském roce představil pastorační plán pro nastávající 

školní rok 2018/19, který přítomní odsouhlasili. 
 

4. Plán akcí na školní rok 2018/19: P. Šlégr podrobně představil plán hlavních akcí farnosti Vrchlabí pro školní 
rok 2018/19. Několik následujících bodů se projednalo takto: 

- Pokud by v pátek 2. 11. nemohla být mše sv. za zemřelé v klášterním kostele sv. Augustina, proběhla by 
v kostele sv. Vavřince. Následovala by ekumenická modlitba na hřbitově.  

- V neděli 2. 12. P. Šlégr vysvětlí dětem smysl slavení sv. Mikuláše, bude připraven obrázek sv. Mikuláše 
do obětního průvodu a rozdají se dárky dětem.  

- Ve čtvrtek 6. 12. bude setkání Pastorační rady spojeno s adventním poděkováním lidem zapojeným 
do služeb farnosti.  

- Vzhledem k tomu, že dříve zajištěný kněz na letošní duchovní obnovy (adventní a postní) nepřijede, 
přítomní navrhovali oslovit např. P. Tomáše Hoffmanna, P. Günthera Ecklbauera nebo P. Radima 
Vondráčka. 

- Aby mohly být půlnoční bohoslužby zajištěny na všech šesti místech, domluví se akolyté A. Nejedlý 
a T. Růžička, že by případně zastoupili pana Vašinu v Kunčicích.  

- V době postní budou páteční bohoslužby a modlitba křížové cesty v kostele. 1x v měsíci bude kvůli dětem 
a nemocným páteční křížová cesta a mše svatá v kapli na faře. 

- V rámci postní duchovní obnovy v sobotu 6. 4. (nebo případně v pátek 5. 4. a v sobotu 6. 4.) proběhne Den 
pro Pána i kající bohoslužba.  

- V neděli 9. 6. (Seslání Ducha Svatého) se ve Vrchlabí uskuteční farní den a první svaté přijímání dětí. 
- V neděli 23. 6. (Těla a Krve Páně) bude mše sv. jen ve Vrchlabí a ve Špindlerově Mlýně (pouť).  

Představený plán akcí přítomní odsouhlasili.  
 

5. Diskuze podle návrhů a připomínek jednotlivých členů PRF. 
- V sobotu 22. 9. bude slavnostní žehnání vrchlabského náměstí. Jakmile bude náměstí otevřeno, parkování 

během nedělních bohoslužeb bude možné zdarma v prostorách kolem kostela na městských parkovacích 
stáních. 

- Během měsíce října zajistí Aleš Nejedlý s P. Šlégrem a případně s dalšími dobrovolníky odvoz kompostu 
z farního dvora. 
 

6. Termín příštího jednání: čtvrtek 6. 12. 2018 
 
 
Zapsala: Lenka Nováková 
 
Schválil: P. Jiří Šlégr 
 


