
Zápis z jednání PRF konaného 19. ledna 2022 
 
Přítomni: R.D. D. Romanovský, jáhen J. Poživil, P. Bělohlávková, J. Brunclíková, M. Fidler, M. Fidlerová, 
J. Fišerová, R. Pipková,  
 
Omluveni: M. Tučková 
 
Program:  

1. Zhodnocení průběhu vánoční doby – pozitivní hodnocení hojné návštěvnosti jesliček, 
bezproblémový průběh vánočních bohoslužeb. Doporučení: informovat o kulturních akcích 
s dostatečným předstihem, zvážení zlepšení graficky vánočního plakátku ve prospěch 
komfortnosti čtení, zejména pro seniory. 

2. Pořad bohoslužeb ve farnosti – reflexe: pozitivní ohlasy na časový posun bohoslužeb ve všední 
den; nespokojenost s časem bohoslužby v Chotusicích (v době, kdy byl v Čáslavi mimo 
administrátora ještě kaplan, bylo možné více přizpůsobit potřebám farníků). 

3. Nedělní adorace od 17 hodin – pouze v době adventní a postní, páteční adorace zůstávají beze 
změny. 

4. Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) – 18:00, Čáslav, průvod uvnitř kostela. 

5. Projekt „Postní svíce“, který vybízí ke společné modlitbě a četbě Písma sv. v rodinách v době 
postní, při nichž by byla zapálena „postní svíce“ – zajistí D. Romanovský, J. Poživil. 

6. Duchovní obnova farnosti v době postní – zajistí D. Romanovský.  

7. Křížová cesta: 

• Čáslav: úterý v 16:30 (zimní čas) a 17:30 (letní čas) + pátek v 17:15; úterní křížová cesta – 
vede kněz nebo jáhen, páteční křížové cesty povedou farní skupinky 

• Krchleby: středa v 16:30 

8. Velikonoční triduum:  

• Zelený čtvrtek (14. dubna) – 18:00, Čáslav  

• Velký pátek (15. dubna) – 15:00, Čáslav (celebruje jáhen Poživil) a 17:00, Chotusice 
(celebruje R. D. Romanovský) 

• Velikonoční vigilie (16. dubna) – 20:30, Čáslav 

9. Farní pouť – 14. května 2022, kaple Nanebevzetí Panny Marie ve Schořově. 

10. Farní den – 22. května 2022, plánováno setkání na farní zahradě, doprovod dopolední mše sv. 
sborem Squadra Risonante z Hradce Králové a koncert tohoto sboru. 

11. Slavnost Těla a Krve Páně (Boží tělo) – 16. června, liturgický průvod s dechovou hudbou od kostela 
sv. Petra a Pavla ke kostelu sv. Alžběty.  

12. Farní letní tábor:  

• mladší děti: 10. – 19. července, Mrákotín 

• starší děti: 23. – 27. července, Liberk u Rychnova nad Kněžnou.   

13. První sv. přijímání ve farnosti: plánováno 7 dětí (termín – 2. října), v rámci přípravy plánováno 
5 společných setkání se všemi katechety. 

14. Svátost biřmování ve farnosti – plánováno na jaro 2023. 

15. Mše sv. s rytmickým doprovodem – každá 1. neděle v měsíci (6. 3., 3. 4., 1. 5., 5. 6.) + pátek (18. 3., 
15. 4., 13. 5., 10. 6.), změna vyhrazena. 

  



16. Statistika za rok 2021 (počet):  

• svátost křtu – 13,  

• první sv. přijímání – 0,  

• svátost manželství včetně konvalidace (církevního zplatnění) sňatku – 1,  

• svátost pomazání nemocných 112,  

• církevní pohřeb – 13,  

• obvyklá návštěvnost při nedělních bohoslužbách – cca 140,  

• výuka náboženství – 30 dětí, 

• účast v rámci různých společenství – 45 lidí (jedná se o relativní počet, neboť někteří 
farníci navštěvují více společenství zároveň). 

        Výhledově se budou farní statistiky zveřejňovat v průběhu měsíce ledna. 

17. Lustry v hlavní lodi – výměna nebude, pouze zajištění vhodnějších žárovek.  

18. Možnost většího výběru kalendářů na konci kalendářního roku 2022 – domluva se sedleckou 
farností, zajistí J. Poživil. 

19. Připomenutí platnosti protipandemická opatření – viz web farnosti a web biskupství. 

20. Zprávy z průběhů konání synodní skupinky (viz Synoda 2021–2023)  

21. Návrh zpracování čáslavského betlému do grafické podoby – zajistí J. Brunclíková a J. Poživil. 

 
Zapsala: P. Bělohlávková 
 
 
 
V Čáslavi 11.2.2022 
 
R.D. Dmytro Romanovský 
                                                                                                                                             administrátor  


