
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY dne 6. 2. 2020 
Č. j. 16/20 

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

Přítomni: P. Jiří Šlégr, Ing. Aleš Nejedlý, Jiří Holeček, Lenka Nováková, Ludmila Žalská, Kristina 

Herková, Mgr. Václava Benešová 

Omluveni: Ing. Miroslav Mejsnar,  MUDr. Jana Kupková 

1. Zahájení společnou modlitbou a uvítáním přítomných. 

2. Schválení programu jednání.  

3. Pozvání na Postní duchovní obnovu – P. Šlégr seznámil přítomné s programem duchovní obnovy 

v postu, kdy v sobotu 28. 3. 2020 přijede Mons. Karel Herbst SDB, emeritní pomocný biskup pražský 

a salesián, během komunismu jeden z hlavních hlavních organizátorů salesiánských chaloupek. 

Podrobný program bude uveden na plakátku. 

4. Příprava Velikonoc – Termín přípravného setkání je domluven na středu 1. 4. po mši svaté ve farní 

místnosti. Všichni, kdo se chtějí nějak podílet na zajištění důstojného průběhu obřadů Velikonoc, jsou 

zváni, aby se vše včas domluvilo. Čas zapálení ohně na velikonoční vigilii na Bílou sobotu 11. 4. byl 

domluven s ohledem na stmívání na 20:00 a oheň bude zapálen na farním dvoře. Je třeba se modlit za 

katechumeny – zde bude pokřtěna 1 katechumenka. Bylo připomenuto, že v kostele je možnost nabrat 

si do přistavených sklenic svěcenou vodu, která je přes zimu v kapli na faře. 

5. Sederová večeře - Podobně jako vloni bude nabízena možnost uspořádat večeři podle židovské tradice  

na Zelený čtvrtek  9. 4. po mši svaté, aby se zájemci mohli přihlásit nejpozději 2 týdny předem – tedy 

do 26. 3. Bude zmíněno v ohláškách. 

6. Příprava farního dne – farní den proběhne v neděli 14. 6. společně se Slavností Těla a Krve Páně, 

jinde nebudou mše svaté slouženy, aby všichni mohli přijít a zapojit se do společenství naší farnosti. 

Je dobré se modlit za dobré počasí. Na farním dnu také bude představen a uveden do služby nový 

akolyta – pan Fejgl. 

Program začne mší svatou v 9:00 v kostele sv. Vavřince a bude pokračovat na farním dvoře. Plánuje 

se beseda s řeholnicemi 11:00-12:00, vystoupení hudby 12:00-12:15 – zkusí zajistit Lenka Nováková, 

průběžný program pro děti - Majda nemůže, mohli by Zvelebilovi? 12:15 bude oběd, který zajistí 

farníci vlastními silami formou opékání na grilu venku během akce na farním dvoře. 13:00 – slovo 

hosta (starosty). P. Šlégr osloví starosty, zda někdo přijme pozvání. Jiří Holeček nebude přítomen, ale 

dopředu zajistí dovezení stanu a grilu. Je potřeba objednat a vyzvednout maso, pivo a pípu apod. 

Rodina Nejedlých zajistí stan a přistaví auto a vlek, pomůže s přípravami. M. Mejsnar zkusí zapůjčit 

vojenský stan od skautů, lavice a stoly od města. Bude tombola, je potřeba koupit lístky (cca pro 100 

lidí) a zajistit ceny (cca 20) a ceny pro děti. Hledá se organizátor tomboly. Prosíme farníky, aby stejně 

jako loni věnovali ceny do tomboly. Každý příchozí dostane los zdarma, slosování je plánováno na 

14:00 – 14:30. Martin Roller by mohl zajistit kvíz na 15:00. Společné posezení může pokračovat podle 

zájmu celé odpoledne. Ženy prosíme, aby napekly na tento den buchty a koláče, či připravily jiné 

drobné pohoštění. Přípravné setkání farního dne bude 14. 5. po mši svaté na faře. 

7. Plánované akce (do příštího jednání PRF) 

ÚNOR: neděle 9. 2. – společné udílení svátosti nemocných při všech bohoslužbách,  26. 2. Popeleční 

středa (udílení popelce pouze ve středu). 

BŘEZEN: křížové cesty, 28. 3. Postní duchovní obnova, Den pro Pána, kající bohoslužba 

DUBEN: Velký pátek – 10. 4. od 16:15 – ekumenická křížová cesta městem, Bílá sobota: 20:00 obřady 

v kostele sv. Vavřince, 26. 4. – poutní mše svatá v kostele sv. Jiří, Dolní branná, 24.-26. 4. Víkend pro 

snoubence na Eljonu, ve čtvrtek 30. 4. Dobrodějnické opékání na farní zahradě.  

KVĚTEN: pátek 1. 5. – v 10:00 pouť v Dolním Dvoře s pěší poutí z Vrchlabí, v sobotu 2. 5. 

Motorkářské požehnání.  

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Emeritn%C3%AD_biskup
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pomocn%C3%BD_biskup
https://cs.wikipedia.org/wiki/Arcidiec%C3%A9ze_pra%C5%BEsk%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Salesi%C3%A1ni_Dona_Bosca
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Salesi%C3%A1nsk%C3%A9_chaloupky&action=edit&redlink=1


8. Večerní nedělní bohoslužby – ve vrchlabské farní kapli vypomáhají kněží z vikariátu, je potřeba 

zajistit kostelnickou službu i na večer, manželé Nejedlí mohou občas zastoupit. Zájem o tuto 

bohoslužbu v zimní sezóně je, bývá 20, 40 i více lidí. Informace o konání předávat dál. 

9. Správa majetku – Trend - kostely, které jsou ve špatném stavu, nemají velkou účast věřících a církev 

nemá peníze na opravy, se mohou převádět na obce. Toto se týká kostela sv. Josefa v Dolní Branné, 

případně kostela sv. Jiří v Dolní Branné. Dále by sloužili pro konání bohoslužeb. Členové PR se chtějí 

seznámit podrobněji s danými podmínkami, než se o něčem rozhodnou. P. Šlégr zajistí z BiHK 

podklady a Smlouvy, a rozešle tyto dokumenty členům Pastorační rady. Uvidí se, jak se to časově 

zvládne. 

10. Nabízí se beseda s TV NOE – místní farníci většinou znají. PR vyhodnotila, že se jim předá kontakt 

na klub Betanie v Jilemnici. 

11. Během května, června se uvolní byt na faře ve Vrchlabí, modlit se za nové nájemce. 

12. Úkony duchovní správy - Pastorační rada byla seznámena se statistickými údaji farnosti za rok 2019: 

křty – 9 dětí a 1 dospělý; první svaté přijímání – 19; svátost manželství – 9; svátost nemocných – 59; 

pohřby – 11; počet dětí docházejících na náboženství – 23; a jiné. 

13. Diskuze podle návrhů a připomínek jednotlivých členů PRF. 

L. Nováková – Modlitba za hory – bude se uskutečňovat? P. Šlégr oslovil starosty, kteří přislíbili 

spolupráci. Pastorační radě navrhnuto, aby přemýšlela o možných tématech, kde je potřeba se modlit 

za uzdravení, konat kající bohoslužby na usmíření a uzdravení křivd. Zeptat se pamětníků, téma pro 

Společenství zlatého věku apod. Jednalo by se o jednorázovou veřejnou akci někdy na podzim pod 

záštitou Pavola Strežo a jeho modlitební skupiny s propojením na místní modlitební společenství.  

14. Dobré zprávy:  

 ve farnosti je od podzimu nově Společenství manželů, začínaly 2 páry, nyní 4 páry. Bude pro ně 

zajištěno hlídání dětí v klubovně, aby měli čas a prostor pro sdílení a modlitby. Manželství a rodina 

je v dnešní době hodně ohroženo. Je to pomoc a posila pro život v manželství a pro rodiny, na které 

je v dnešní době vyvíjen velký útok. 10. 3. od 18 hodin, jinak každé 1. úterý v měsíci. 

 po dobu cca 3 měsíců se budou scházet v klubovně na faře ve Vrchlabí skauti, kterým se opravují 

jejich dosavadní prostory. Skauti nabídli pomoc např. při povánočním úklidu kostela sv. Vavřince. 

 od 30. 1.  do 3. 2. bylo na faře VŠ katolické hnutí mládeže, asi 13 mladých, kteří zde byli nejen 

kvůli sportovnímu vyžití, ale chodili i do kaple na všechny mše svaté a podíleli se na místním 

společenství modlitbou. 

 

15. Termín příštího jednání:  čtvrtek 14. května 2020 po mši svaté. 

 

 

Zapsala: Iveta Palmová 

 

Schválil: P. Jiří Šlégr 

 

 

 


