
Pastorační rada 31.8.2022 

Přítomni všichni členové PRF  

1. Datum biřmování – v době velikonoční 7-14-21. květen – schola doprovodí zpěvem 

2. průběh přípravy na biřmování – 1 za 14. dní v neděli od 16 hodin. začátek 9. října (9. a 23. 

října, 6. a 20. listopadu, 4. a 18. prosince) dospělé pan Poživil – mládež otec Dmytro   

3. Výuka náboženství – 4. skupiny – pí. Tichá 1-2. třída, pí. Poživilová 4-5. třída, p. Poživil 6-

7. třída, Dmytro 8-9. třída) rozvrh – buď v pátek, nebo podle domluvy ve třídách.   

4. sv. Václav – Čáslav v 8 hodin. poutní mše v Krchlebech v 16 hodin poté program. pouť 

v Chotusicích v neděli 2. října v 11 hodin.   

5. modlitby otců vede Pavel Lněnička, setkání dle rozpisu   

6. farní pouť – kam pojedeme – termín 8. října   - Žďár nad Sázavou a Polná  

7.  29. října pouť na Libici za nová duchovní povolání mše svatá v 10 hodin. modlitební 

program a setkání – po vlastní ose, nebo podle zájmu autobus.   

 

8. 2. října – první svaté přijímání dětí ve farnosti mše svatá v 9 hodin.   

9. Koho pozvat na adventní duchovní obnovu?  P. Vojtěcha Kodeta (nebo otec Šebestián, otec 

Hilmar, otec Havlíček SJ,) v aule gymnázia 

10. Bohoslužby o Vánocích – 24.12. ve 22 hodin Žehušice, ve 24 hodin Čáslav; 25.12. 9 a 18 

Čáslav v 11 Chotusice; 26.12. v 9 Čáslav v 18 Krchleby 

stavění betléma v sobotu 17. prosince  

11. prosince bude v 7 hodin rorátní mše svatá v Chotusicích v 11 mše svatá nebude.  

Poutní mše svatá u sv. Alžběty 17. listopadu v 18 hodin u sv. Alžběty.    

11. Adorace prvních sobot – od pátku 19 hodiny do sobotní 7 hodiny.  

12. Živý růženec během měsíce října.   

13. průběh prací na projektu Čáslavská madona   

14. jiné – v příloze plán akcí farnosti do konce roku 2022 

 

 


