
Zápis z pastorační rady 31. 1. 2023 

Přítomni: O. Dmytro Romanovský, Josef Poživil, Bedřich Novák, Klára Štajnerová, Jaroslava 
Brunclíková, Renata Pipková, Vladimír Hruban , Václav Hrubiš, Květoslava Štikovcová, Terezie Tichá 

Omluveni: Marie Štajnerová, Jana Štrůblová 

Zvolení místopředsedy PRF: Jaroslava Brunclíková 8 pro 1 zdržel se 0 proti 

Zvolen do ERF: Václav Hrubiš 8 pro 1 zdržel se 0 proti 

sekretář/ka: Terezie Tichá 8 pro 1 zdržel se 0 proti 

Reflexe a podněty:   

Květa Š. – hudební podněty (zpívání žalmů)   

Josef P. – pověření podávání sv. přijímání (Přibyl, Hrubiš, Hruban – kurz pro akolyty) 

Vašek H. – zatím nic --- farní ples (zda ano či nikoliv; O. Dmytro nemá problém uspořádat ples, je ale 
třeba, aby byl dobře zorganizován, reprezentativní, otcové společně s O. Dmytrem secvičí 
předtančení  , tuto neděli se ohlásí, kdo by se rád aktivně zapojil do přípravy; Lada 
Bartošová Nová scéna Dusíkova divadla – O. Dmytro zjistí možnosti zapůjčení prostor)  

Klára Š. – dětské mše (nesení darů, zpívání při mších – více zapojit mikrofon, spíše obnova ozvučení, 
tlak od rodičů na docházku na zpívání, motivace dětí, zpívání nechat čas, třeba vyzkoušet 
menší počet lidí, zkusit oslovit Lucii Čechalovou – „SCHOLA“) 

Terezie T. – úklid fary probíhá dle formuláře 

Bedřich N.  – pastorační rada děkuje O. Dmytrovi za uskutečnění Týdne modliteb za jednotu 
křesťanů, 

- kdy a zda uskutečníme Postní duchovní obnovu (O. Ladislav Brokeš nebo O. Petr 

Karas), BN zajistí oslovit O.  L. Brokeše;  

- křížové cesty – páteční křížové cesty dle skupin (otcové, spolčo, mládež, senioři, 

klér, ministranti);  

- Adopce na dálku – dát nabídku, kdo by byl ochoten se zapojit a jakou částkou, 

zjistit informace, vytvořit plakátek, kontakt na Bedřicha N.;  

- svátost smíření – modernizace, zajistit topení, jiná koncepce, možnost využití 

skladu nebo nová koncepce místo stávající zpovědnice, O. Dmytro se pozeptá na 

odboru památkové péče, zkusit oslovit více firem 

Jaruška B.  – adorace prvního pátku – jak zajistit vyšší návštěvnost při nočních adoracích a 
zároveň první sobotu ranní mši, vnímání pravidelnosti; pokusit se opravit okénko u 
venkovních dveří 

Renata P. – stojánek na svíčky – kovář Ondřej 

Vladimír H.  – přednáška Adopce na blízko - Emilie Novotná – zjistí informace 

  -   adorace – svoboda  



Dmytro R.  – priorita oprava kostela v Chotusicích, fary v Čáslavi, 

- zaměřit se na děti 1. a 2. st., výlet starších dětí 4.2., výlet ml. dětí 11.2., výlet 

ministrantů 18.2., 17. – 19. 3. s mládeží na Vesmíru 

- nakoupit kancionály,  

- popřemýšlet o výuce náboženství v jiný den v týdnu než v pátek, priorita 

náboženství nad kroužky (na jaře probrat náboženství – časovost, pravidelnost),  

- Klára: popřemýšlet na cyklem přednášek (např. paní z hospicu v Kolíně) 

- postní doba – „uvědomělý půst“ – držení postu, modlitba, almužna 

- 4 lidé ke křtu (Landová, Vítková, Baldová, chlapec od Zlína) 3 lidé ke sv. přijímání 

(manželé Dolejšovi, Šnajdrvintová) – na Bílou sobotu 

- 21 biřmovanců  – 21. 5. v 9:00 hod. p. biskup Kajnek 

- umístění modlitební nádoby – jednou za čas by se uskutečnila mše sv. za prosby a 

díky v nádobě 

- farní výlet – Josef P. –tip: Milevsko, Sepekov, Klokoty   

- pouť na Schořov 13. 5. např. O. Jan Linhart  

- poutní slavnost k P. Marie Čáslavské 3.6. – pan kardinál Duka 

- září – Čáslav navštíví pan biskup Baxant 

- Boží Tělo – průvod ano, ale jiný hudební žánr než dechová hudba 

- čtení Božího slova – snažit se podpořit, oslovit, uskutečnit lektorské cvičení 

- do příští PR bude připraven „dopis farníkům“ ohledně důležitých věcí ve farnosti 

 

Termín příští pastorační rady: 27. 3. od 17 hod. 

Zapsala: Terezie Tichá 

Schválil: O. Dmytro Romanovský 

 


