
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY dne 17. 5. 2018 
Č. j. 26/18 

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

Přítomni: P. Jiří Šlégr, Mgr. Václava Benešová, Ing. Miroslav Mejsnar, Lenka Nováková, Ing. Aleš Nejedlý 

Omluveni: MUDr. Jana Kupková, Jiří Holeček, Kristina Herková, Ludmila Žalská, Mgr. Kateřina Kuříková 
 

1. Zahájení společnou modlitbou a uvítáním přítomných. 
2. Schválení programu jednání. 
3. Ukončení činnosti Mgr. Kateřiny Kuříkové - na základě vlastní žádosti již v naší farnosti nebude od 

června pracovat Mgr. Kateřina Kuříková, která zde učila náboženství. Končí své členství i v Pastorační a 

Ekonomické radě.  

4. Příprava Noci kostelů ve Vrchlabí 
Noc kostelů 25. 5. 2018. Organizační pokyny: prohlídku věže kostela zajistí M. Mejsnar a Robin Kukačka. 
Plátno a stojan v kostele zajistí a nechá opravit, reprobednu dá do kostela J Šlégr. Bětka Brázdová bude u 
stánku s knihami. Václava Benešová: vystaví obrázky sv. Vavřince malované dětmi, 2 věšáky na ornáty, 
svatou bránu do dětského koutku, komentovaná prohlídka kostela. Domluvit, aby kostelník zavřel kostel po 
ukončení akce. 

5. Příprava farního dne  
- V neděli 3. 6., o Slavnosti Těla a Krve Páně, proběhne ve Vrchlabí farní den. Mše sv. v kostele sv. Vavřince 

začíná jako obvykle v 9:00. Abychom se mohli všichni alespoň jednou za rok společně sejít, nebude v jiných 

kostelech nedělní mše svatá. Kdo by neměl možnost se do Vrchlabí dostat, má dát vědět do farní kanceláře, 

abychom mohli zkusit dopravu zajistit. Součástí slavnosti bude průvod k oltářům. Prosíme rodiče, aby 

připravili družičky pro průvod s květy. Chlapci se mohou také zapojit.  

- Po mši svaté pokračuje setkání na farním dvoře: 11:00-12:00 beseda se sestrami františkánkami, 12:00 oběd 

(opékání na grilu, sladké i slané pohoštění); průběžně bude probíhat program pro děti. Děti také zahrají 

divadelní představení. Společné posezení může pokračovat podle zájmu celé odpoledne. Smyslem akce je 

vzájemně se setkat, poznat se a zažít příjemné chvíle. Na místě bude kasička, do které bude možnost přispět 

dobrovolným darem na občerstvení. 

- 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 během farního dne. 

Prosíme muže o pomoc se stavěním stanů a potřebného zázemí v pátek 1. 6. nebo v sobotu 2. 6. 

Dobrovolníci, hlaste se, prosím, do farní kanceláře. 

- Oltáře pro průvod kvůli rekonstrukci náměstí budou v kostele. 

- Sestry Františkánky s sebou mohou přivézt výrobky na podporu své činnosti. Magdaléna Mejsnarová zajistí 

scénku s dětmi o sv. Vavřincovi. Lavičky a stolky z Technických služeb domluví Mirek Mejsnar. 

- Stan 6x3 m zapůjčí Aleš Nejedlý a pošle 2 lidi na pomoc. Vojenský stan domluví u skautů v Hostinném a 

lidi na postavení sežene Mirek Mejsnar. Auta na farním dvoře nebudou v neděli parkovat.  

- 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. 

6. Plánované akce (do příštího jednání PRF): 
- KVĚTEN: sobota 26. 05. 18:00, plánovaná mše svatá a májová pobožnost se kvůli opravě kaple Panny 

Marie v Kunčicích nad Labem neuskuteční. Přesouvá se do kostela v Dolní Branné. 

- ČERVEN: 4. - 7. 6., 11. - 14. 6. Setkání zdravotníků – Eljon, Šp. Mlýn, 8. - 10. 6., Víkend pro fotografy –

Eljon, Šp. Mlýn, sobota 23. 6. od 17:00 do neděle 24. 6. do 9:00, společné přespávání dětí na faře ve 

Vrchlabí (pak bude mše sv. pro děti a pohádka před obědem). Program: hry, noční bojovka, opékání, film, 

modlitba. Ekumenická bohoslužba pod širým nebem v nemocni Vrchlabí se přesouvá z června na září. 

Neděle 24. 6. - poutní mše svatá ve Šp. Mlýně.  

- ČERVENEC: sobota 28. 07. - poutní mše svatá v Dolním Lánově od 16:00, varhanní koncert od 17:00. 

Zájemci o pěší putování budou vycházet ve 13:30 od vrchlabského kostela sv. Vavřince. 

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

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

7. Termín příštího jednání: čtvrtek 20. 9. 2018 
 

Zapsala: Lenka Nováková 

Schválil: P. Jiří Šlégr 

 


