
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY dne 16. 5. 2019 
Č. j. 37/19 

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, Ing. Aleš 

Nejedlý, Mgr. Václava Benešová 

Omluveni: Kristina Herková, Ludmila Žalská 

1. Zahájení společnou modlitbou a přivítáním přítomných. 

2. Schválení programu jednání. 

3. Příprava farního dne: 

- V neděli 9. června uskuteční farní den a první sv. přijímání dětí. V tento den v okolních kostelech nebudou 

obvyklé mše svaté, aby mohli všichni přijít. 9. 6. ve Vrchlabí přijme 7 dětí a ve Šp. Mlýně 30. 6. další 4 děti 

poprvé Pána v Eucharistii. Ve vitrínách bude připravené tablo dětí. Je potřeba zajistit dostatek ministrantů a 

varhaníka, R. Hanuš nemůže.  

- Lavičky a stolky z Technických služeb domluví Mirek Mejsnar. Stany domluví A. Nejedlý a J. Holeček. 

Vojenský stan domluví u skautů v Hostinném a lidi na postavení sežene Mirek Mejsnar. J. Holeček půjčí 

grill, objedná potřebné nápoje a maso, které před akcí vyzvedne L. Fišera. Ozvučení se použije farní. Navíc 

se donese z fary 6 lavic a 15 židlí. Auta z farního dvora nebudou od pátku do neděle. Od pátku 31. 5. se 

budeme modlit novénu k Duchu Svatému – denně 9 dní desátek, který Ducha Svatého seslal – bude připomenuto 

v ohláškách. Hry pro děti připraví Zvelebilovi (Eliška) a E. Zuzánková, Zvelebilovi nacvičí divadlo.   

- Prosíme ženy o pomoc s pohoštěním. Pokud chcete, přineste, prosím, drobné pohoštění (sladké i slané) před 

bohoslužbou na faru. Prosíme dobrovolníky o pomoc s rozdáváním nápojů a jídla. Prosíme muže o pomoc 

se stavěním stanů a potřebného zázemí v sobotu 8. 6. Dobrovolníci, hlaste se, prosím, do farní kanceláře. 

Bude připomenuto v ohláškách. 

- Zajistit: tácky, kelímky 100 kusů, příbory a ubrousky, nápoje, máta, citróny – nádobu na studené nápoje 

půjčit z fary ze Šp. Mlýna. Jana Kupková požádá ženy o pomoc s pohoštěním. Program dne: 9:00 mše sv. 

v kostele sv. Vavřince, na farním dvoře: 11:00 – 12:00 beseda s hosty – sestry cyrilometodějky, 12:00-12:15 

hudba – scholička Sluníčko, 12:15 oběd: občerstvení zajistí farníci formou opékání na grilu venku na farním 

dvoře. 13:00 slovo hosta (starosty), vystoupení skupiny Petach, 14:00 slosování tomboly – plánuje se 20 

hlavních a 10 dalších cen, celkem 100 losů (podle počtu lidí), každý dostane los zdarma, speciální tombola 

bude pro děti, 15:00 kvíz, možnost jít na přímluvnou modlitbu, projížďka na koni pro děti. Průběžný 

program pro děti, hry, divadlo (scénka) v provedení dětí. Společné posezení může pokračovat podle zájmu 

celé odpoledne. Další přípravné setkání bude během pohádky před obědem 26. 5. na faře.  

4. Plánované akce (do příštího jednání PRF): 

KVĚTEN: pátek 24. 5. Noc kostelů v pěti kostelech: Dolní Dvůr, Dolní Branná, Dolní Lánov, Špindlerův 

Mlýn a Vrchlabí. Sobota 25. 5. 18:00, poutní mše sv. v kapli Panny Marie v Kunčicích - poslední májová, 

31. 5. – 2. 6. Víkend pro fotografy – Eljon, Šp. Mlýn, úterky – májové pobožnosti, protože pan Vašina, 

který za Společenství zlatého věku májové vedl, zemřel, farníci si jednotlivé úterky rozdělili mezi sebe a 

modlitbu zajistili. Na příští rok je dobré napsat osnovu májové, aby ti, kdo ji povedou, měli v ruce stručný návod. 

ČERVEN: sobota 1. 6. od 17:00 do neděle 2. 6. do 9:00, společné přespávání dětí na faře ve Vrchlabí: hry, 

opékání, film, modlitba, 14. – 16. 6. Kurz vaření aneb, jak zdravě „provařit“ víkend - Eljon, Šp. Mlýn, 

neděle 23. 6. Slavnost Těla a Krve Páně – mše sv. 9:00 Vrchlabí, 14:00 Špindlerův Mlýn - poutní mše svatá. 

Neděle 30. 6. první svaté přijímání 4 dětí ve Špindlerově Mlýně.  

ČERVENEC: pátek 26. 7. žehnání dědečkům (sv. Jáchym), sobota 27. 7. poutní mše svatá v Dolním Lánově 

od 16:00, varhanní koncert od 17:00. Pěší poutníci budou vycházet ve 13:30 od vrchlabské fary. 

SRPEN: sobota 10. 8. pouť na Sněžku 12:00 mše sv., 7:30 - odchod od kostela ze Špindlerova Mlýna, 

neděle 11. 8. - pouť ke sv. Vavřincovi ve Vrchlabí, mše sv. 9:00.  

5. Diskuze podle návrhů a připomínek jednotlivých členů PRF  
V. Benešová: pořídit skládací nástěnky do kostela, uspořádat modlitbu za ulice a spoluobčany – vyjít ven po 

skupinkách, domluvit se na farní pouť ke sv. Faustyně Kowalské. J. Šlégr: 2. 7. zve na farní výlet a návštěvu 

sester Matky Terezy (tábor rodin) do Bozkova u Semil, velmi dobrý ohlas mají probíhající Manželské 

večery (8 setkání - dejte si spolu rande), před měsícem jsme zahájili Chvíle chval – čtvrtky po mši svaté do 

19:00. Biblické hodiny budou od září poslední středu v měsíci po mši svaté. 

6. Termín příštího jednání: čtvrtek 19. 9. 2019.     
 

Zapsala: Lenka Nováková 

Schválil: P. Jiří Šlégr 


