
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY dne 18. 2. 2016 
Římskokatolická farnost - děkanství Vrchlabí, Nám. Míru 287, 543 01 Vrchlabí 1  

Č. j. 12/16 

Přítomni: P. Jiří Šlégr, MUDr. Jana Kupková, Tomáš Kyrián, Jaromír Rychtr, Eva Hanušová, Ivana 

Marečková, Petr Erlebach, Kateřina Kuříková 

Omluvena: Ing. Eva Nejedlá, nepřítomna: Štěpánka Jebavá, host: Ing. Ivo Fišera 

1. Zahájení společnou modlitbou a uvítáním přítomných. 

2. Schválení programu jednání (odsouhlasen návrh změny). 

3. Informace o dění ve farnosti: Zemřel člen Pastorační rady pan Mgr. Věnceslav Lukáš a také maminka 

členky PR paní Štěpánky Jebavé, proto všichni přítomní za oba tyto zemřelé společně pomodlili. 

Představení plánované činnosti mobilního hospice ve Vrchlabí pro veřejnost proběhne 1. 4., kontaktní místo 

by mělo zahájit činnost v květnu. Sháněl se podnájem pro sestru františkánku – pracovnici hospice. 

4. Hodnocení pastoračních aktivit za období od posledního setkání PR: 1) Přehled udělených svátostí a 

pohřbů: 5 křtů, 45 farníků přijalo svátost nemocných – i při pravidelných návštěvách P. Šlégra v Domově 

důchodců, 8 pohřbů a kremací; 2) Přehled proběhlých pastoračních aktivit: hospicové společenství, 

ekumenická bohoslužba smíření ve Špindlerově Mlýně, Čtení jmen katolických duchovních zahynulých a 

vězněných během 2. svět. války, beseda s MUDr. Marií Svatošovou, Svatováclavský koncert v Dolním 

Dvoře, pouť ke kapli sv. Františka, adventní duchovní obnova, adventní program pro děti „Milosrdenství 

proměňuje svět“, 5 vánočních koncertů, setkání farníků v Dolním Lánově, Tříkrálové setkání s dětmi ze ZŠ 

Dolní Branná, 4 ekumenické bohoslužby, návštěva dětí ze Dvora Králové n. L., setkání společenství 

mládeže z vikariátu; 3) Dopis všem, kteří chtějí patřit do naší farnosti: vyplnilo jej 39 farníků, členové PR 

byli stručně seznámeni s vyhodnocením této ankety. 

5. Rok milosrdenství a pastorační aktivity na následující období: Přehled pastoračních aktivit v rámci 

prožívání Roku milosrdenství v naší farnosti bude k nahlédnutí na farních nástěnkách a webových 

stránkách. Patří sem např. stavění brány milosrdenství ve vrchlabském kostele, křížové cesty a adorace, 

putovní Ikona Božího milosrdenství; z plánovaných akcí: Postní duchovní obnova, iniciativa Den pro Pána 

(uskuteční se podle předem zjištěného zájmu), návštěva Kongregace sester Matky Božího milosrdenství, 

Noc kostelů ve Vrchlabí (za přípravu je zodpovědný pan Erlebach a paní Marečková), farní pouť (nejprve 

se zjistí zájem a podle toho se akce uskuteční), farní den bude spojený s biřmováním ve farnosti. Všichni 

přítomní si prohlédli přehled svatých bran, který spolu s mapou připravil pan Erlebach, a vyslechli 

podmínky získání odpustků v Roce milosrdenství. 

6. Společná příprava na svátosti: V současné době probíhá ve farnosti příprava dospělých na křest a iniciační 

svátosti, 2 dospělí budou pokřtěni na Bílou sobotu. Příprava na biřmování začne v dubnu (zatím je 

přihlášeno 12 biřmovanců a 5 zájemců o duchovní obnovu spojenou s touto přípravou), biřmování je 

plánováno na 16. 10. 2016. Na svátost manželství se nyní připravuje 5 párů. 

7. Kurz pro akolyty: Z naší farnosti se účastní 8 farníků v Hradci Králové kurzu pro pomocníky při podávání 

svatému přijímání, o slavnosti Těla a Krve Páně budou tito akolyté pověřeni ke službě ve farnosti. 

8. Pastorace dětí: 1x měsíčně (obvykle poslední neděli v měsíci) se koná nedělní mše sv. pro děti (pan Kyrián: 

upozornit vždy předem, kdy bude mše sv. pro děti), v pátek 11. 3. je křížová cesta pro děti. Paní Kuříková 

představila možnost postní kající bohoslužby pro děti a Diecézního setkání dětí – bude zjišťován zájem. 

9. Ing. Ivo Fišera seznámil všechny přítomné s historií a činností 3. skautského oddílu sv. Vavřince ve 

Vrchlabí, který patří pod středisko Hostinné, a nabídl vrchlabské farnosti možnost spolupráce. Zároveň 

připomněl přítomnost skautského oddílu Dolní Lánov. Mimořádný význam pro skauty má kostel sv. Jiří, 

patrona skautů, v Dolní Branné. 

10. Smlouvy o užívání prostor fary: Při kontrole smluv byly shledány nedostatky u smlouvy, kterou podepsali 

zástupci KDU s ŘKF Vrchlabí o poskytování prostor v r. 2009. Jelikož je tato smlouva neplatná, měla by 

být uzavřena nová odpovídající směrnicím z biskupství. Pan Rychtr jako zástupce KDU souhlasil s tím, že 

farnost vypracuje návrh smlouvy a obě strany se dohodnou na řešení (např. náhradou za energie může být 

úklid farních prostor a jiná pomoc farnosti). 

11. P. Jiří Šlégr seznámil členy PR s aktivitami střediska Eljon o.p.s. a nabídl také volné víkendy v tomto 

zařízení, které by mohly být využity na nejrůznější akce pro naši farnost (např. víkend pro rodiny). 

12. Návrhy pro farnost Vrchlabí: Pan Petr Erlebach připravil návrhy pro vrchlabskou farnost – seznam dostali 

všichni přítomní. Pan Rychtr zmínil nutnost opravy varhan v kostele sv. Vavřince. 

13. Termín příštího jednání: čtvrtek 2. června 2016. 

 

Zapsala: Kateřina Kuříková 

Schválil: P. Jiří Šlégr 


