
Setkání Pastorační rady farností –   7.2.2020 v Horním Jelení 

Přítomní: P J.Kunert, P.Malý, B.Urbánek; L.Vlachová, M.Šimková, J.Kušička, M.Machková, 
 T.Svoboda      

Omluveni: T.Och  

 Průběh setkání: 

1. Zhodnocení dosavadního života farností 
- Tříkrálová sbírka – info B. Urbánek – spokojenost, jen tak dál… 
- Pozvání na večerní modlitbu v kostele v HJ – více info M. Šimková – snaha trvá… 

2. Aktivity ve farnostech před dobou postní  (26.2.2020 - Popeleční středa) 
- 23.2. J. Fojtů SDB, novokněžské požehnání v HJ 

3. Postní doba ve farnostech 
- Pouť Krzeszow – pouť plánovaná na jaro 2020 – zajistí L.Vlachová 
- Křížové cesty v kostele v H.J.: pátky v postní době od 17.35h; neděle – 29.3. mimo 

Horní Jelení, Dřízna; ostatní dle zájmu, zatím zájem není… 
Borohrádek, Radhošť - po a přede mší sv.  

- Postní duchovní obnova farností – v Horním Jelení – 14.3., od 8.30, přednášející P. 
Prokop Brož 

o 21.3. postní duchovní obnova Královéhradecké komendy sv. Zdislavy řádu sv. 
Lazara Jeruzalémského, přednášející P. Jan Kunert 

o zájemci mohou využít také nabídky okolních farností 
- Adorace za mládež – úterý  31.3. od 20.00 
- Předvelikonoční úklid kostela: Horní Jelení, pátek 3.4. po mši sv.  
- Pašije: na květnou neděli 5.4. čtené; na Velký pátek 10.4.  
- Po nedělních mší sv. ve všech farnostech – krátká modlitba na téma –  zajistí 

L.Vlachová 
4. Velikonoční doba ve farnostech 

- Obřady Velikonočního tridua – zachovat dosavadní praxi  
- Velikonoční obřady – zachovat dosavadní praxi  
- Společné udělování pomazání nemocných při mši sv. ve všech farnostech –  

neděle 19.4.  
5. Poutní a posvícenské slavnosti ve farnostech  

- Radhošť, kostel Sv. Jiří: pouť - neděle, 26.4.; posvícení – 4.10. 
- Horní Jelení, kostel Nejsvětější Trojice: pouť - neděle, 7.6.; posvícení – 30.8. 
- Šachov, kostel Nejsvětější Trojice: pouť - neděle, 7.6.; posvícení –  11.10. 
- Borohrádek, kostel Sv. Michaela: pouť - neděle, 4.10.; posvícení – 18.10.  

6. Přehled pastoračních aktivit v diecézi HK v r.2020  
- možné zapojení farností - viz nabídka v předsíních kostelů….!  
- např: Diecézní setkání mládeže 4.4., HK; Svatovojtěšská pouť  25.4., Libice n.C.;  

Noc kostelů 5.6.; Diecézní setkání dětí v HK 
7. Připomínky, dotazy, návrhy a poznámky zúčastněných 

- Masopust v HJ, sobota 14.2., 11-14 otevřený kostel – nutno zajistit hlídání kostela 

Příští setkání na faře v Horním Jelení, termín pátek, 24.4.2020                                    P. Jan Kunert 


