
Zápis z     jednání pastorační rady dne 18. 1. 2018  

Přítomni: P. Filip Janák, Oldřich Kada, Aleš Vostřez, Margita 
Pácaltová, Tomáš Kolátor, Vojtěch Polák, Radek Mičo, Eva 
Bičišťová

Po krátkém rozjímání  nad textem pastýřského listu biskupa
Tomáše Holuba byla projednána tato témata:

 zhodnocení  uplynulého  adventního  a  vánočního
období:
Při zpětném ohlédnut se členové pastorační rady shodli
na  tom,  že  v obou  obdobích  dávala  naše  farnost
bohatou  příležitost  pro  duchovní  prožitek  každého
člověka  bez  ohledu  na  to,  zda  je  „právoplatným“
členem naší hořické farní rodiny nebo jen příležitostným
návštěvníkem  a  byla  dějištěm  mnoha  pěkných
duchovních i kulturních akcí, ve kterých bychom chtěli
pokračovat i v příštm adventním i vánočním čase. 

- možnost přinést si betlémské světlo přímo z kostela,
- výstava fotografí  v interiéru kostela  (na toto téma se

rozvinula diskuze, ale nakonec  se většina členů shodla
na  jejím  dalším  nainstalování  i  v  příštm  adventním
čase),

- Tříkrálový  koncert  s programem  Vánoční  mše  od
J.J.Ryby (příšt rok se plánuje na 26. 12. 2018),

- velmi úspěšná Tříkrálová sbírka



Pro letošní   vánoční  dobu se  projednávaly  návrhy  na
vlastní  organizaci  „živého  betlému“  ve  farnost a  na
zpívání dět z farnost v kostele u betléma (6. 1. 2019).

 hodnocení fungování služeb ve farnost:
-  bylo vyjádřeno přání ohledně čtení při mši sv.,  že by

bylo  potěšující,  kdyby  lidé  z farnost s  větší  chut a
zapálením  a  především  dobrovolně  se  hlásili  k této
bohulibé službě, 

- jednalo se o způsobu, jak lépe zorganizovat farní kafe a
adventní snídaně, aby více lidí mělo chuť využít nabídku
stále otevřených dveří naší fary a přijít posedět,

 novinky ve farnost:
- nová  emailová  adresa  farnost:

farnost.horice@gmail.com
- plánované promítání flmů na faře (v pátek večer po mši

sv.)
- během olympiády plánované sledování závodů na faře,

tpovací soutěž
- v jarních měsících plánované žehnání nové pergoly na

farní zahradě
- návrh na úpravu prostoru presbytáře v našem kostele

(nový  obětní  stůl,  ambon,  sedes  a  sedátka  pro
ministranty),  materiál:  karárský mramor, jeho imitace,
pískovcový  schod –  návrh bude umístěn  v  kostela  na

mailto:farnost.horice@gmail.com


oltáři u bočního vchodu, aby se s ním mohli seznámit
všichni farníci a vyjádřit se k němu

-  blížící se krásné „kulatny“ našeho otce Filipa: společné
slavení ve farní rodině je plánováno na neděli  15.4. od
15:00 na farní zahradě

 podněty z farnost: členové PRF si přečetli názory a
připomínky z řad farníků, společně je projednali  a zde
jsou uvedena vyjádření k některým z nich: 

- hlavní  vchod  do  kostela   (z  Husovy  ul.)  zůstane  i
v zimních  měsících  po  dobu  trvání  nedělní  mše  sv.
otevřený a hledá se nějaké vhodné řešení, jak zabránit
pronikání chladu z venku

- návrh  na  slavení mše  sv. ve  všední  den  v  zimních
měsících na faře byl zamítnut

- na  základě  projeveného  zájmu  o  společnou  modlitbu
růžence se plánuje každý pátek půl hodiny před mší sv.
modlitba růžence pod vedením Šárky Klimplové

-  děkujeme  za  projevený  zájem  o  dění  ve  farnost a
upřímné vyjádření vlastního názoru

Další  schůzka  PRF  je  naplánovaná  na   22.  3.  2018  od
18.00hod.

Zapsala: Eva Bičišťová


