
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY dne 28. 6. 2017 
Č. j. 31/17 

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

Přítomni: P. Jiří Šlégr, MUDr. Jana Kupková, Ing. Aleš Nejedlý, Ing. Miroslav Mejsnar, Jiří Holeček,  

Kristina Herková, Lenka Nováková, Ludmila Žalská, Mgr. Václava Benešová, Mgr. Kateřina Kuříková 

 

1. Zahájení společnou modlitbou a uvítáním přítomných. 

2. Schválení programu jednání. 

3. Představení jednotlivých členů Pastorační rady farnosti: po vzájemném představení a seznámení se byl 

připomenut způsob fungování PRF a vysvětlen její smysl a poslání. 
4. Hodnocení pastoračních aktivit za období od posledního setkání Pastorační rady: v uplynulém období 

proběhla postní duchovní obnova, Motorkářské požehnání, 2 večery pro mladé, Fatimský den, bohoslužba 

ve vrchlabské nemocnici i Noc kostelů (Ing. M. Mejsnar: v příštím roce je potřeba lépe připravit prohlídku 

liturgických předmětů v Dolním Dvoře; v Dolní Branné je potřeba odborně posoudit možnost opravy 

varhan). Společenství zlatého věku připravovalo pravidelné májové pobožnosti. Do modlitby živého 

růžence se podařilo zapojit skoro 40 členů (někteří se modlí i více desátků růžence). O Velikonocích jsme 

uvítali 2 nově pokřtěné, v červnu 4 děti přistoupily k 1. svatému přijímání. Stále probíhá páteční Povídání o 

víře, na které jsou zváni všichni zájemci o křest nebo bližší seznámení s křesťanstvím. 
5. Pastorační aktivity na následující období: během letních prázdnin bude díky brigádníkům otevřen kostel 

sv. Vavřince ve Vrchlabí pro veřejnost. V souvislosti s plánováním poutních mší svatých, které proběhnou 

ve farnosti v letních měsících (22. 7. pouť v Dolním Lánově, 10. 8. pouť na Sněžku, 13. 8. pouť ve 

Vrchlabí) připomněla Mgr. V. Benešová potřebu vysvětlit farníkům smysl poutí jako příležitost pro získání 

odpustků. Členové PRF projednávali také otázku hudebních doprovodů při liturgii: bude vypracován 

přehled služeb varhaníků i příp. dalších hudebníků tak, aby byla hudebně zajištěna minimálně každá nedělní 

mše svatá. P. Šlégr nabízí prostory na faře pro zkoušky i možnost zapojení při liturgii schole mládeže i 

scholičce dětí. Při výběru hudebního doprovodu pro vánoční půlnoční bohoslužbu bude preferováno 

evangelizační hledisko. Také byl přijat návrh Mgr. V. Benešové, aby byly namnoženy texty písní dětské 

scholičky pro všechny farníky. Čekáme na možnost dotisku kancionálů pro Dolní Lánov a Špindlerův Mlýn. 

Všichni přítomní se shodli na plánu uspořádat farní den ve Vrchlabí v neděli 3. 6. 2018. V následujícím 

období bude upřesňován program a organizační zajištění tohoto dne. Byl přijat návrh Mgr. V. Benešové na 

navázání spolupráce s farností partnerského polského města Kowary. Diskutovalo se také o důležitosti 

malých společenství ve farnosti, Ing. A. Nejedlý připomněl projekt Manželské večery. Představeny byly 

také aktivity ve středisku Eljon ve Špindlerově Mlýně (Prima týden zdravého životního stylu, Duchovní 

obnovy pro manžele, Poustevnický pobyt na Eljonu, Adventní víkendy ticha). Po prázdninách budeme 

pokračovat v prvopátečních adoracích, členové PRF připraví adoraci 6. října. K. Kuříková představila 

rozvrh vyučování náboženství v příštím školním roce ve Vrchlabí: mladší děti středa 13:30 – 14:15 na faře; 

starší děti a studenti středa 15:00 – 15:45 v budově gymnázia. P. Šlégr by se rád více věnoval ministrantům 

a zve všechny ochotné děti a mladé do této služby. Dotaz týkající se dokumentů o P. Skalském: filmový 

vzpomínkový dokument bude dokončen nejpozději v září, uvažuje se o vydání brožury vzpomínek, 

pokračujeme ve shromažďování minimálně 500 podpisů na petiční archy na podporu udělení čestného 

občanství města Vrchlabí P. Skalskému. Postupně bude utvářen pastorační plán farnosti.  

6. Farní kronika: P. Šlégr připomněl povinnost každé farnosti vést farní kroniku. Situace je obtížná, protože 

zde farní kronika dosud nebyla vedena. Stále hledáme ochotného dobrovolníka pro tuto službu. 

7. Doplnění dobrovolníků: ve farnosti je potřeba rozšířit řady těch, kteří vykonávají službu kostelníka nebo 

úklidu kostela, a ulehčit tak těm, kteří tímto způsobem vytrvale a nezištně slouží. 

8. Termín příštího jednání – čtvrtek 5. 10. 2017  
 

 

Zapsala: Mgr. Kateřina Kuříková 

Schválil: P. Jiří Šlégr 
 


