
Zápis z jednání pastorační rady farnosti Svitavy dne 12.5.2017 
 
Přítomní.: o.V. Dolák,  o. P. Krajčovič, M. Holubová, H. Půlkrábková, J. Hrdličková, M. Štrych, J. 
Lněnička,  M. Poštulka, V. Poštulka,  M. Matoušek, P. Ingr, M. Rus, Z. Pešina, R. Skalický, manželé 
Čížkovi, 

 
1. Úvod, modlitba 
 
2. Úkoly pro setkání farní rady od otce arcibiskupa: viz příloha minulého zápisu 

Zodpovědnost za diecézi neseme společně. Proto je třeba se společně dívat na situaci a společně řešit 
problémy. V kostelích ubylo lidí, ubylo biřmovanců i seminaristů. Jestli se situace nezmění, budeme po 
čase muset farnosti, které nejsou živé, sloučit s jinými, případně opustit kostely. V každé farnosti spolu s 
farářem nesou spoluzodpovědnost zvláště farní rady (pastorační i ekonomické). V každé farní radě je třeba 
si položit několik otázek, na které budeme hledat odpovědi nejen v teoretické diskusi, ale i konkrétními 
činy. Někde mají zkušenosti, někde zatím jen nápady. Ty je třeba se pokusit realizovat. Zapojit se musí 
každá farnost, která chce mít budoucnost. 

– Co uděláme u nás, abychom byli přitažliví jako místní církev, aby nás přibylo? 
– Jak oslovíme vlažné a vzdálené, co nabídneme hledajícím? 
– Co musíme změnit, abychom měli co nabídnout, kam pozvat, čím oslovit, aby se jim u nás líbilo, aby je 

oslovila Boží přítomnost mezi námi? 
– Máme v těchto oblastech nějaké zkušenosti? Jaké? 
– Jak přispívají k životu farnosti řehole, katolické spolky, hnutí, zbožná sdružení a společenství. Jak s nimi 

můžeme rozvinout lepší spolupráci a více je zapojit? 
– Jaké zkušenosti máme s lidovými misiemi, kurzy alfa, farními buňkami či jinými pastoračními projekty? 
– Co potřebujeme k oživení naší farnosti od biskupa, či kurie a pastoračních center? 

 
3. pastorační aktivity: - viz pastorační plán 

sobota 27. května  15.00  pouť  za posvěcení rodin a povolání na Kalvárii v Jaroměřicích  
neděle 28.května    10.30 Radiměř  - mše na poděkování za 100 let života slečny Andělky 
Svatodušní svátky neděle  4. června  mše v 9.30 P. Petr Šabaka 
pátek 9. června Noc kostelů; tentokráte i v Hradci nad Svitavou 
sobota 10. června 15.00 žehnání sousoší Nějsvětější Trojice na pomezí Ostrý Kámen–Javorník- Svitavy 
neděle 25. června 1. svaté přijímání v 9.30 farní kostel Svitavy; odpoledne fotbal  a posezení ve farní  stodole; 

díkůvzdání za uplynulý školní rok, za jmeniny, narozeniny a výročí kněžství. 
prázdninová chaloupka v Písařově 2.-8. července  (Daniel Sedláček) 
středa 5. července  tradiční pouť na Velehradě 
sobota 15. července mše v 11.00  v Městečku Trnávka s agapem (P. Jan 65 let) 
sobota 22. července pouť v Kamenné Horce 
neděle 23. července pouť u sv. Anny v Lánech – 15.00 žehnání zvonu (?) P. Radek Sedlák 
středa 26. července  vlastní den poutě sv. Anny Lány v 15.00  
neděle 30. července  závěrečná pouť u sv. Anny v 15.00 
6. srpna mše v kostele sv. Josefa ve Svitavách ke cti P. Engelmara (výročí kněžského svěcení), za všechny, 

kdo se rozhodují o svém povolání 
pátek11. srpna adorační den farnosti Svitavy 
úterý 15. srpna Hradec nad Svitavou pouť ke cti blahoslaveného Engelmara za všechny novokněze (výročí 

primice P. Engelmara) 
15.-20. srpna celostátní setkání mládeže v Olomouci;  prosím využijte nabídky dobře připravených 

programů pro mládež od 13 let 
sobota 19. srpna vzájemné  setkání s rodinami a mládeží v Olomouci 
úterý 22.8. pouť k Panně Marii Královně na Dolním Hradci 
pondělí 28. srpna modlitby za ochranu života a za požehnání pro svitavskou nemocnici (Hnutí pro život 

organizuje cyklopouť z Košic do Prahy za ochranu života); mše v kostele sv. Josefa,  potom procesí s 
modlitbami za požehnání pro nemocnici 

sobota 2.9. vigilie poutě sv. Jiljí v 16.00 
neděle 3.9. pouť sv. Jiljí; mše v 7.30 a v 9.30 
vlaková pouť do Lurd a autobusová pouť do Fatimy v měsíci září dle cestovek 



 
- 100 let zjevení ve Fatimě: je to nabídka, možnost, nikoli povinnost, není to předmětem víry. Je 

třeba rozlišovat klanění Bohu a úctu k Panně Marii. 
 

4. Další připomínky:  
M. Holubová: v Bílém kostele je málo kancionálů. Připomínka vigile Slavnosti seslání sv. Ducha 
Z. Pešina: plakáty bl. Engelmara v Bílém kostele, lépe bude vyrobit trvalé informační tabule a 

umístit do jednotlivých kostelů, se kterými je život bl. Engelmara spojený. 
 

5. Noc kostelů 2017 bude 9.6., otevřeme všechny kostely a kaple, u sv. Jiljí by mohla být možnost 
rozjímání v tichu. Letos se nově zapojí i Hradec nad Svitavou (kostel a fara). Program postupně 
vzniká. Kdo by rád dělal „vítače“ v kostelích, je možnost se přihlásit u Zd. Pešiny. 

 
Závěr a požehnání 

 
Další setkání PR nebylo stanoveno 

zapsal Pavel Ingr 12.5.2017 


