Pastorační rada
farnosti Starý Knín
______________________________________________________________________________________________________________

Zápis

ze společného jednání Pastorační rady farnosti (dále PRF) a Ekonomické rady farnosti (dále
ERF) Starý Knín ze dne 4. 2. 2018
Přítomni:
za PRF: P. Josef Andrejčák O.Cr. - farář, Pavel Svoboda, Michael Havlíček, Miroslava Šašmová,
Bohumil Zbíral, Jan Krejčík, Stanislav Žák
za ERF: Stanislava Krejčíková, Petr Matějíček,
Omluveni: Věra Fialová
Průběh jednání
Jednání řídil P. Josef Andrejčák, bylo zahájeno společnou modlitbou.
S ohledem na to, že se jednalo první setkání PRF a ERF, zopakoval P. Josef Andrejčák účel a pravidla
fungování obou rad. Poté byl volbou ustanoven jako místopředseda PRF Pavel Svoboda, jako sekretář
PRF Miroslava Šašmová a jako zástupce PRF v ERF Bohumil Zbíral.
Úkolem PRF je mimo jiné vytvořit pastorační plán na rok 2018.
Podrobněji byly projednávány nejbližší významné události - plánovaná návštěva p. kardinála
Dominika Duky 3. 3. 2018, postní doba a velikonoce.
1. návštěva p. kardinála Dominika Duky 3. 3. 2018 u příležitosti oslavy 25 let trvání charity ve farnosti
• mše sv. bude ve Starém Kníně v 10:30, věnovaná oslavě sv. Anežky (2. 3. výročí úmrtí)
• charita zajistí propagaci, pozvání hostů, prostory a občerstvení v Sokolovně a odpolední
program
• sbor připraví zpěv při mši sv., litanie při příchodu a svatováclavský chorál na závěr
• p. farář přepošle pozvání kněžím vikariátu, popř. zajistí fotografa přes službu Člověk a víra
2. postní doba
• bohoslužba na Popeleční středu bude v 17:00 hod v Novém Kníně
• křížové cesty budou ve čtvrtek v Boroticích od 16:30 a v pátek v N. Kníně od 16:30
• pátek 23. 2. má být věnován postu za mír ve světě (vyhlásil papež František)
• 21. 3. 2018 bude slavnost v klášteře v Poličanech (zúčastní se p. kardinál)
• program akcí v Pastoračním středisku v Dobříši zatím není známý, bude zřejmě jako každý
rok den nemocných a zpovědní odpoledne, další akce budou oznamovány postupně, jak
budou přicházet pozvání
• postní koncert Stabat Mater nebude letos v Kníně (velmi malá návštěvnost), ale 18. 3. 2018
ve Slapech (od 16:00 křížová cesta, po ní koncert)
3. velikonoce
• na Květnou neděli bude změna času na letní
• Zelený čtvrtek - bohoslužba bude upřesněna na 16. nebo 17. hod podle možnosti hudebního
doprovodu
• Velký pátek - obřady předběžně od 15. hodiny, bude upřesněno
• Velikonoční vigilie 31. 3. - je třeba zajistit čtenáře a zpěváky

•
•

od 1. 4. (Hod Boží velikonoční) budou mše sv. pravidelně v neděli i v Živohošti
žádost pí Krejčíkové o pokračování v tradici Svatodušní vigilie

4. návrhy dalších možných akcí ve farnosti
• Noc kostelů - v úvahu by přicházela Velká Hraštice, ale za podmínky, že charita zajistí
program i organizaci
• společný výjezd jako náhrada za farní dovolenou (např. na pouť na Makovou)
• na jaře a v létě bude hodně poutních mší sv. u kapliček ve farnosti
• pouť ke sv. Františku - už nyní je třeba začít zajišťovat koncert, v úvahu přichází i přednáška
CSI
Dalším bodem jednání byla informace o probíhajících a plánovaných opravách ve farnosti.
• ve Starém Kníně probíhá oprava postupná oken
• v Živohošti je třeba zadat opravu kazatelny a další truhlářské práce
• v Živohošti teče okap na zvonici
• v Boroticích akutní opravy zatím nejsou známé
• je uvažováno o pojištění budov, bude diskutováno se stavebním technikem vikariátu

Příští schůzka pastorační rady farnosti bude svolána po velikonocích.

Zapsal:
M. Šašmová

Schválil:
P. J. Andrejčák
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