Setkání Pastorační rady farností – 06. 06. 2019 v Hor.Jelení
Přítomní: P J.Kunert; P.Malý, B.Urbánek; L.Vlachová, M.Šimková, J.Kušička, T.Svoboda, M.Machková
Omluveni: T.Och
Průběh setkání:
1. Přivítání nově jmenovaných a zvolených členů
2. Zhodnocení dosavadního života farností
- hlásí se noví zájemci na úklid kostela v Horním Jelení
- návrh na uskutečnění Noci kostelů v našich farnostech příští rok – uspořádat program alespoň
v jednom z kostelů v našich farnostech
3. Plánované – předprázdninové - aktivity ve farnostech
- čtvrtek 13.6. vikariátní setkání duchovních ve farním areálu v Horním Jelení
- neděle 16.6. POUTNÍ slavnost ve farnosti Horní Jelení a filiálce Šachov
- neděle 23.6. Slavnost Těla a krve Páně - viz ohlášky
- čtvrtek 27.6. - 18.00h mše sv., následuje zakončení školního roku – setkání ve farním areálu
4. Prázdninová doba ve farnostech
- neděle 25.8. slavnost POSVÍCENÍ ve farnosti Horní Jelení
- pátek 30.8. zakončení prázdnin=letní kino, farní areál
5. Plánované – poprázdninové - aktivity ve farnostech
- pátek 27.9. od 18.00h mše sv. následuje svatováclavské setkání ve farním areálu v Horním Jelení
- neděle 29.9. slavnost POSVÍCENÍ ve farnosti Radhošť
- neděle 29.9. POUTNÍ slavnost ve farnosti Borohrádek, kostel Sv.Michaela
- neděle 6.10. slavnost POSVÍCENÍ ve filiálce Šachov, kostel Nejsvětější Trojice
- sobota 12.10. pouť farností do Krzeszówa, průvodce P.Martínek - návrh!!!
- neděle 20.10. slavnost POSVÍCENÍ ve farnosti Borohrádek, kostel Sv.Michaela
6. Přehled pastoračních aktivit v diecézi HK v r.2019 – možné zapojení farností
- viz nástěnka v kostele
7. Připomínky, dotazy, návrhy a poznámky zúčastněných
- Ing. L. Vlachová: „Jsem smutná, že nebyla jmenována do farní rady pí Helena Kohlová.“
o Odpověď: P. J. Kunert: „Výsledek hlasování členů volební komise o navržených osobách =
3:1 v neprospěch pí H. Kohlové.“
- Mgr. M. Šimková: „Já a nejméně další tři farníci nesouhlasíme s individuálním požehnáním NSO na
závěr adorace na první pátek. Proč chodit ještě jednou před Pána Ježíše, když jsem Ho přijala
v Eucharistii při sv. přijímání?“
o Odpověď: P. J. Kunert: „Respektuji individuální vnímání. Po mši sv. na první pátek bude
uděleno společné požehnání, jako při každé mši sv., následně bude výstav NSO, adorace a
pro zájemce individuální požehnání NSO.“
Příští setkání termín bude operativně dohodnut.
P. Jan Kunert

