
 
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY dne 8. 2. 2018 
Č. j. 9/18 
Římskokatolická farnost - děkanství Vrchlabí, Nám. Míru 287, 543 01 Vrchlabí 1  
Přítomni: P. Jiří Šlégr, MUDr. Jana Kupková, Ing. Miroslav Mejsnar, Jiří Holeček, Lenka Nováková, Ludmila 
Žalská, Ing. Aleš Nejedlý, Kristina Herková  
Omluveni: Mgr. Václava Benešová, Mgr. Kateřina Kuříková 
 

1. Zahájení společnou modlitbou a uvítáním přítomných. 
2. Schválení programu jednání. 
3. Pozvání na Postní duchovní obnovu ve farnosti ve dnech 16. – 17. 3. 2018:  

- P. Šlégr: pozval přítomné na Postní duchovní obnovu s P. ThLic. Martinem Sedloňem OMI,           
16. - 17. 3. 2018 ve Vrchlabí. Program: pátek 16. 3. - římskokatolická fara ve Vrchlabí 17:00 - 
příležitost ke svátosti smíření, 18:00 - mše svatá; sobota 17. 3. 2018 - římskokatolická fara 9:00 - mše 
svatá, 9:45 – přestávka, 10:00 - 1. přednáška, 10:45 – přestávka, 11:00 - 2. přednáška, 11:45 – přestávka, 
12:00 – adorace + příležitost ke svátosti smíření, 13:00 - zakončení. Podrobné informace jsou 
na plakátu. 

4. Příprava Velikonoc: 
- Společně byl odsouhlasen termín přípravného setkání na středu 21. 3. po mši svaté (asi od 18:30) 

ve farní místnosti. Všichni jsou zváni, aby se zajištění důstojného průběhu obřadů včas domluvilo.  
5. Příprava farního dne: 

- Podle plánu akcí na letošní rok se farní den uskuteční v neděli 3. června, společně se Slavností Těla 
a Krve Páně. V tento den by v okolních kostelech nebyly obvyklé mše svaté, aby mohli všichni přijít. 
Bude nabídnut odvoz pro ty, kdo by potřebovali. Vzhledem k plánované rekonstrukci náměstí je třeba 
počítat s možným omezením.  

- Program dne: 9:00 mše svatá v kostele sv. Vavřince, průvod k oltářům; na farním dvoře: 11:00 – 12:00 
beseda s hostem, P. Šlégr zkusí pozvat Pavla Fischera nebo sestry františkánky; průběžný program 
pro děti, hry, soutěže apod. – zkusí domluvit M. Mejsnar; scénka nebo krátké vystoupení – s místními 
skauty - zkusí domluvit P. Šlégr. Oběd na farním dvoře: od 12:00 - občerstvení zajistí farníci vlastními 
silami formou opékání na grilu venku během akce na farním dvoře. Buchty, koláče či další drobné 
pohoštění – farníci budou včas vyzváni, aby mohli sami donést a připravit. Stolky a lavičky – zkusí 
domluvit M. Mejsnar, stany – domluví A. Nejedlý a J. Holeček. Ozvučení – použije se farní.  

- Společné posezení může pokračovat podle zájmu celé odpoledne. Smyslem akce je vzájemně se setkat, 
poznat se a zažít příjemné chvíle.       

6. Plánované akce (do příštího jednání PRF): 
- ÚNOR: neděle 11. 2. – společné udílení svátosti nemocných při všech bohoslužbách, 14. 2. – Popeleční 

středa, sobota 24. 2. v 15:00 – kající bohoslužba – fara kaple; křížové cesty. 
- BŘEZEN: pátek 9. 3. – sobota 10. 3. – Den pro Pána, 16. - 17. 3. – Postní duchovní obnova (P. Sedloň), 

Velký pátek 30. 3. od 16:15 – ekumenická křížová cesta městem, Bílá sobota: 20:00 obřady v kostele 
sv. Vavřince. 

- DUBEN: neděle 22. 4. (neděle Dobrého Pastýře) – poutní mše svatá v kostele sv. Jiří, Dolní Branná, 
pondělí 30. 4. – "Dobrodějnické" opékání na farní zahradě. 

- KVĚTEN: úterý 1. 5. v 10:00 – pouť Dolní Dvůr – spojeno s pěší poutí z Vrchlabí.  
7. Diskuze podle návrhů a připomínek jednotlivých členů PRF  

- P. Šlégr: u příležitosti nedožitých devadesáti let byl P. Stanislav Skalský dne 13. 12. 2017 jmenován 
čestným občanem města Vrchlabí. V této souvislosti byl vydaný farností Vrchlabí filmový dokument 
(DVD) Vzpomínky na P. Stanislava Skalského. Dokument je k dispozici veřejnosti. 

- J. Šlégr: za 30 Kč jsou k dispozici postní brožury.  
- J. Šlégr: na jaře bude zahájena oprava Náměstí Míru a celý prostor kolem kostela sv. Vavřince bude 

uzavřen. Je potřeba vzít na toto dočasné omezení ohled. 
- J. Šlégr: na neděli 16. 9. od 16:00 je plánován koncert Jiřího Pavlici a Hradišťanu v Dolní Branné.  
- M. Mejsnar: návrh, aby ve vrchlabské farní místnosti bylo Setkání nad katechismem - formou diskuze. 

Přítomní odsouhlasili, bude 1x za 2 týdny, začne od středy 21. 2. od 19:00 asi na 1,5 hod. 
8. Termín příštího jednání: čtvrtek 17. 5. 2018     
 

Zapsala: Lenka Nováková 
Schválil: P. Jiří Šlégr 


