
Zápis z jednání PRF konaného 6. dubna 2022 
 
Přítomni: R. D. Dmytro Romanovský, jáhen Josef Poživil, Petra Bělohlávková, Jaroslava Brunclíková, 

Renata Pipková, Marie Tučková (Chotusice) 
Omluveni: Martin Fidler, Marie Fidlerová, Jindra Fišerová (Krchleby) 
Hosté: Jarmila Chudomelová (Chotusice) 
 

 

Program:  

1. Velikonoce v čáslavské a chotusické farnosti: 

• Květná neděle (10. dubna): 
▪ Čáslav – mše sv. od 9:00 a 18:00, dopolední bohoslužba zahájena na farním dvoře,  
▪ Chotusice – mše sv. od 11:00, bohoslužba zahájena před kostelem; 

• Zelený čtvrtek (14. dubna) 
▪ Čáslav – mše sv. od 18:00; 

• Velký pátek (15. dubna) 
▪ Čáslav – křížová cesta od 7:00; 
▪ Čáslav – velkopáteční obřady od 15:00 (celebruje jáhen Poživil); 
▪ Chotusice – velkopáteční obřady od 17:00 (celebruje R. D. Romanovský); 
▪ Čáslav – od 17:00 až do 8:00 následujícího dne celonoční adorace u Božího hrobu, dle 

rozpisu; 

• Bílá sobota (16. dubna) 
▪ Čáslav – ranní chvály od 8:00; 
▪ Čáslav – velikonoční vigilie od 20:30, po skončení vigilie (cca 22:30) agapé na faře; 

• Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (Boží hod velikonoční, 17. dubna) 
▪ Čáslav – mše sv. od 9:00 a 18:00; 
▪ Chotusice – mše sv. od 11:00; 

• Pondělí velikonoční (18. dubna) 
▪ Čáslav – mše sv. od 8:00. 

 
2. Na Květnou neděli bude k dispozici rozpis liturgických čtení na velikonoční svátky, vznesena 

prosba k zájemcům o zapsání.   

3. Úklid kostela před Velikonocemi – pondělí 11. dubna od 8:30.  

4. Příprava na 1. sv. přijímání – neděle 24. dubna od 16:00. 

5. Setkání na farní zahradě – sobota 30. dubna od 18:00. 

6. Farní pouť na Schořov – sobota 14. května, mše sv. v kapli Nanebevzetí Panny Marie ve 13:30 
modlitba růžence a ve 14 hodin mše svatá.  

7. Svátek sv. Jana Nepomuckého (pondělí 16. května) – mše sv. od 18:00 v kostele sv. Alžběty. 

8. Připomínka 280. výročí bitvy u Chotusic (17. května 1742) – mše sv. v úterý 17. května od 18:00, 
kostel sv. Václava v Chotusicích. 

9. Farní den – neděle 22. května, Čáslav: 

• v předvečer od 19:00 – večer chval; 

• v neděli sloužena pouze jedna společná mše sv. pro obě farnosti, kterou hudebně doprovodí 
královehradecký sbor Squadra Risonante; odpoledne koncert tohoto sboru; plánováno 
setkání na farní zahradě. 

  



10. Svatodušní svátky v čáslavské a chotusické farnosti:  

• sobota 4. června od 20:00 – svatodušní vigilie; 

• Slavnost Seslání Ducha svatého (Boží hod svatodušní, neděle 5. června): 
▪ Čáslav – mše sv. od 9:00 a 18:00; 
▪ Chotusice – mše sv. od 11:00, po jejím skončení žehnání kapličky v Chotusicích. 

11. Noc kostelů – 10. června od 18 hodin, program jak pro oba čáslavské kostely, tak pro kostel sv. 
Václava v Chotusicích v jednání. Bude následně upřesněn a během května zveřejněn na 
www.nockostelu.cz. 

12. Slavnost Těla a Krve Páně (Boží tělo) – přeložena na neděli 19. června: 

• Čáslav – mše sv. od 9 hodin v kostele sv. Petra a Pavla, poté liturgický průvod s dechovou 
hudbou ke kostelu sv. Alžběty; 

• benefiční koncert mládeže farnosti ve prospěch letních farních táborů, kostel sv. Petra a 
Pavla od 16 hodin 

13. Varhanní koncert – 22. června, kostel sv. Petra a Pavla. 

14. Poutní slavnost sv. Petra a Pavla – 29. června, mše sv. od 18 hodin, poté setkání na farní 
zahradě. 

15. Mše sv. s rytmickým doprovodem v kostele sv. Petra a Pavla – neděle 1. 5. od 9:00 + pátek 13. 5. 
a 10. 6. od 18:00, změna vyhrazena, zejména v případě nedělní nepřítomnosti varhaníků.  

16. Příští jednání pastorační rady – 1. června od 18 hodin. 

 

Zapsala: P. Bělohlávková 

 

 

R.D. Dmytro Romanovský, administrátor farnosti – děkanství Čáslav  


