
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY dne 19. 9. 2019 

Č. j. 64/19  

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

  

Přítomni: P. Jiří Šlégr, MUDr. Jana Kupková, Lenka Nováková, Ing. Miroslav Mejsnar, Ludmila Žalská  

Omluveni: Ing. Aleš Nejedlý, Kristina Herková, Mgr. Václava Benešová, Jiří Holeček  

  

1. Zahájení společnou modlitbou a uvítáním přítomných.  
  

2. Schválení programu jednání.  
  

3. Pastorační plán farnosti: P. Šlégr obdobně jako v loňském roce představil pastorační plán pro nastávající 

školní rok 2019/20, který přítomní odsouhlasili. Je třeba pozvat seniory do společenství zlatého věku, aby se po 

smrti pana Vašiny, který společenství vedl, mohli opět scházet.  

  

4. Plán akcí na školní rok 2019/20: P. Šlégr podrobně představil plán hlavních akcí farnosti Vrchlabí pro školní 

rok 2019/20. Několik následujících bodů se projednalo takto:  

- V sobotu 2. 11. v 17:00 bude mše sv. za zemřelé v klášterním kostele sv. Augustina, následuje ekumenická 

modlitba na hřbitově.   

- V pátek 22. 11. je Večer mladých spojený s žehnáním hudebních nástrojů. Toto žehnání bude vždy na sv. Cecílii 

i v následujících letech.  

- V neděli 24. 11. bude jako každý rok Adventní jarmark pro Ugandu.  

- Ve čtvrtek 28. 11. bude setkání Pastorační rady spojeno s adventním poděkováním lidem zapojeným do služeb 

farnosti. Výjimečně to není na kraji adventu, protože by se to krylo se svátkem sv. Mikuláše. 

- V sobotu 14. 12. bude Adventní duchovní obnova s biskupem Josefem Kajnekem.  

- Rorátní mše svaté budou při svíčkách po všechny 4 adventní neděle.  

- Aby mohly být půlnoční bohoslužby zajištěny na všech šesti místech, domluví se akolyté A. Nejedlý a T. 

Růžička, že by vedli bohoslužbu slova se sv. přijímáním v Kunčicích nad Labem.  

- V době postní budou páteční bohoslužby a modlitba křížové cesty v kostele. 1x v měsíci bude kvůli dětem 

a nemocným páteční křížová cesta a mše svatá v kapli na faře.  

- V sobotu 28. 3. bude Postní duchovní obnova s biskupem Karlem Herbstem. V rámci postní duchovní obnovy 

proběhne Den pro Pána.  

- Od soboty 30. - do neděle 31. 5. bude nocování na faře a opékání na konec školního roku.  

- V pátek 5. 6. je Noc kostelů.  

- V neděli 14. 6. (Těla a Krve Páně) se ve Vrchlabí uskuteční farní den, mše svatá bude jen ve Vrchlabí.  

- V neděli 21. 6. bude ve Špindlerově Mlýně pouť.  

Představený plán akcí přítomní odsouhlasili.   

  

5. Diskuze podle návrhů a připomínek jednotlivých členů PRF.  

- Brigádníci se letos osvědčili, díky nim mohl být otevřen kostel po dobu letních prázdnin a nebylo to 

prodělečné. 

- Od září budou každou poslední středu v měsíci od 18:45 Biblické hodiny ve Vrchlabí na faře. 

- Od října pokračuje Chvíle chval ve čtvrtek po mši svaté do 19:00 před svatostánkem. 

- Pokud to bude jen trochu možné, zajistili bychom, aby byl kostel častěji otevřen pro turisty a návštěvníky - 

hlavně v době teplejších dnů. Předsíň může být otevřena denně. 

- Pastorační asistent Libor Fišera na vlastní žádost končí pracovní poměr ke konci října. Hledáme náhradu. 

- Plánujeme vydání magnetek a pohlednic jednotlivých našich kostelů. 

- Začali jsme opravovat zákristii kostela sv. Vavřince (omítky a skříně, bílení, úklid a zajištění lepšího zázemí pro 

ženy, které se starají o květinovou výzdobu). 

- Hledáme dobrovolníky, kteří by se starali o výzdobu nástěnek a vitrín.  

  

6. Termín příštího jednání: čtvrtek 28. 11. 2019  

  

Zapsala: Lenka Nováková  

  

Schválil: P. Jiří Šlégr 


